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Från Utrikesdepartementets hemsida på
Internet.
De mänskliga rättigheterna
De mänskliga rättigheterna gäller för alla och envar. De slår fast
att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela
världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.
De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten
och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över
individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot
individen.
Folkrätt eller internationell rätt
De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten. Rättigheterna finns
nedskrivna i olika typer av internationella överenskommelser. Dessa
har olika beteckningar beroende på vilken form av skyldigheter de
innehåller. Konventioner och protokoll blir juridiskt bindande genom
att staterna uttryckligen förklarar sig bundna av dem, medan
förklaringar och deklarationer utgör politiska förpliktelser.
Samarbete under efterkrigstiden
Det internationella samarbetet vad gäller de mänskliga rättigheterna
har utvecklats framför allt efter andra världskriget. Flera stater hade
redan före 1945 egna lagar om medborgarnas rättigheter gentemot
staten, men det fanns få internationella regler mellan flera stater.
Efter andra världskriget fanns det en växande uppfattning bland de
länder som bildade Förenta Nationerna (FN) att världssamfundet

måste ta ett gemensamt ansvar för den enskildes mänskliga rättigheter.
Främjandet av de mänskliga rättigheterna utgör därför ett av FN:s mål,
vilket framgår av FN:s stadga. Inom FN:s ram har under åren
utarbetats en rad dokument som behandlar mänskliga rättigheter.
Samtidigt med utvecklingen av FN:s system för att främja de
mänskliga rättigheterna har regionala system vuxit fram i olika delar
av världen.
Grundläggande friheter och rättigheter
FN:s allmänna förklaring och de två FN-konventionerna från 1966
innehåller tillsammans med de regionala konventionerna en lång rad
rättigheter som innefattar grundläggande friheter, rätten till skydd mot
övergrepp och rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven.
Vad är en rättighet?
De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv.
De syftar till att alla människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv,
och inkluderar därför regler om människors möjlighet att överleva,
inbegripet föda och husrum, om människors rätt till sina innersta
tankar och trosuppfattningar, om skydd för familjen, frihet från tortyr
och slaveri, om rätt till utbildning, yttrandefrihet och att delta i landets
styrelse.
Statens skyldighet och individens rättigheter
Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett
ansvar för att dess åtaganden vad gäller de mänskliga rättigheterna
omsätts i nationell lagstiftning. Det räcker dock inte med lagar som
klargör statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det
måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och
åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som förverkligar lagarna.
Därutöver krävs kompletterande åtgärder såsom främjande - genom
information och på annat sätt - av de mänskliga rättigheterna.

En internationell angelägenhet
Om en kränkning sker av de mänskliga rättigheterna är det i första
hand den aktuella statens ansvar att se till att den enskilde får
upprättelse. Men de mänskliga rättigheterna är en internationell
angelägenhet och det är därför fullt legitimt för andra stater att
framföra åsikter om och försöka påverka situationen i olika länder där
rättigheterna kränks. Inom området för de mänskliga rättigheterna är
det alltså stater som har skyldigheter och individer som har rättigheter.
Enskilda individer är skyldiga att under landets lagar respektera andra
människors rättigheter. Enligt huvudregeln är det dock enbart stater
som internationellt kan ställas till svars för kränkningar av de
mänskliga rättigheterna.
Ratifikation
Genom ratifikation förklarar sig ett land bundet av en konventions
regler. Detta görs i de flesta stater av landets lagstiftande församling (i
Sverige riksdagen). Innan dess har regeringens representanter
undertecknat konventionen. Undertecknandet kan ses som en
viljeförklaring samt en signal att landet ifråga förbereder ratifikation
av en viss konvention. Aktuella ratifikationslistor visar vilka
konventioner som olika länder ratificerat eller anslutit sig till. För
information om vilka konventioner som Sverige har ratificerat, se här.
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De centrala internationella konventionerna om mänskliga
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Konventioner om mänskliga rättigheter som
Sverige har undertecknat
Här följer en lista över de konventioner om mänskliga rättigheter som
Sverige har undertecknat.
För uppgift om datum för Sveriges undertecknande, ratifikation,
ikraftträdande, eventuella reservationer samt proposition, klicka här.
Konventionerna i fulltext finns i dokumentarkivet.
Förenta Nationerna (FN)
9 december 1948
Konvention om förhindrande och bestraffning av brottet folkmord
28 juli 1951
Konvention angående flyktingars rättsliga ställning
7 mars 1965
Internationell konvention om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering
16 december 1966
Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter
16 december 1966
Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
16 december 1966
Fakultativt protokoll om enskild klagorätt till den internationella
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
21 januari 1967
Protokoll angående flyktingars rättsliga ställning
18 december 1979
Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

10 december 1984
Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning
20 november 1989
Konvention om barnets rättigheter
15 december 1989
Andra fakultativa protokollet syftande till dödsstraffets avskaffande till
den internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter
17 juli 1998
Romstadga för den internationella brottmålsdomstolen

Europarådet
4 november 1950
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
20 mars 1952
Tilläggsprotokoll till konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
18 oktober 1961
Europeisk social stadga

25 maj 2000
Fakultativt protokoll till konventionen om barnens rättigheter
angående barns inblandning i väpnade konflikter

16 september 1963
Protokoll nr 4 till konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende erkännande
av vissa andra rättigheter och friheter än dem som redan finns i
konventionen och i dess första tilläggsprotokoll

25 maj 2000
Fakultativt protokoll till konventionen om barnens rättigheter
angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi

28 april 1983
Protokoll nr 6 till konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende avskaffande
av dödsstraffet

18 december 2002
Fakultativt protokoll till konventionen mot tortyr och annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

22 november 1984
Protokoll nr 7 till konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna

6 februari 2007
Konvention till skydd för alla människor mot påtvingade
försvinnanden

26 november 1987
Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning

30 mars 2007
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder och
fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning

5 maj 1988
Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan
21 oktober 1991
Protokoll om ändring i den europeiska sociala stadgan (ej i kraft)

5 november 1992
Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk
4 november 1993
Protokoll nr 1 till den europeiska konventionen till förhindrande av
tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
(ej i kraft)
4 november 1993
Protokoll nr 2 till den europeiska konventionen till förhindrande av
tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
(ej i kraft)
1 februari 1995
Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter
9 november 1995
Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan angående ett
kollektivt klagomålsförfarande
3 maj 1996
Reviderad europeisk social stadga
25 januari 1996
Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter
4 april 1997
Konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och
människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och
medicin.
12 januari 1998
Tilläggsprotokoll till konvention angående skydd av de mänskliga
rättigheterna och människans värdighet med avseende på
tillämpningen av biologi och medicin om förbud mot kloning av
människor.

3 maj 2002
Protokoll nr 13 till den europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna avseende
dödsstraffets avskaffande i alla sammanhang.
17 nov 2005
Tilläggsprotokoll nr 14 till konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, (effektivisering av
Europadomstolens arbete).
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
ILO har till dags dato antagit 185 konventioner, många med bäring på
de mänskliga rättigheterna. Sverige är för närvarande bunden genom
ratifikation att tillämpa 76 av dessa, bland andra följande åtta
konventioner om grundläggande principer i arbetslivet:
28 juni 1930. Konvention (nr 29) om tvångs- eller obligatoriskt arbete
9 juli 1948. Konvention (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för
organisationsrätten
1 juli 1949. Konvention (nr 98) om tillämpningen av principerna för
organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten
29 juni 1951. Konvention (nr 100) om lika lön (mellan kvinnor och
män)
25 juni 1957. Konvention (nr 105) om avskaffande av tvångsarbete
25 juni 1958. Konvention (nr 111) om diskriminering vad avser
anställning och yrkesutövning
26 juni 1973. Konvention (nr 138) om minimiålder för tillträde till
arbete17 juni 1999
Konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för
avskaffande av de värsta formerna av barnarbet.Senast änd 2011-02-18

Vilka rättigheter finns det?
I de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter finns en
lång rad rättigheter. På dessa sidorna kan du läsa om flera av dessa
rättigheter.
Senast ändrat 2010-05-05

Rätten att inte bli diskriminerad
Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att
ingen får diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina
rättigheter på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder,
sexuell läggning eller politisk eller annan uppfattning.
Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de
mänskliga rättigheterna.
Internationella konventioner
Det främsta internationella instrumentet för att motverka etnisk
diskriminering utgörs av FN:s konvention om avskaffandet av alla
former av rasdiskriminering (rasdiskrimineringskonventionen).
Konventionen syftar till att garantera alla människor, oavsett ursprung,
absolut och fullständig rätt till alla tänkbara mänskliga rättigheter.
Uttrycket "rasdiskriminering" avser varje skillnad, undantag,
inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning
eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att
omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet,
på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på
politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det
offentliga livet.
FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av
kvinnor från 1979 ger ett ramverk för att säkerställa lika rätt för
kvinnor och män. Konventionen lyfter fram regeringars skyldighet att i
lagstiftning och praxis avskaffa de vanligaste formerna av
diskriminering av kvinnor på grund av kön. Sverige var bland de första
länderna att ratificera konventionen, som trädde i kraft 1981.

Utöver dessa två konventioner finns det bestämmelser om ickediskriminering i stort sett i samtliga av FN:s centrala konventioner om
mänskliga rättigheter.
Europakonventionen
Europakonventionen innehåller i artikel 14 ett diskrimineringsförbud.
Ett tilläggsprotokoll 12 till konventionen, som innehåller ett generellt
diskrimineringsförbud, har nyligen antagits. Även i EG-rätten, till
exempel artikel 13 i EG-fördraget och artikel 21 i EU-stadgan, finns
bestämmelser varigenom diskriminering förbjuds.
Regeringens arbete
Regeringen verkar aktivt för alla människors lika rätt till alla
rättigheter såväl internationellt som i Sverige. Åtgärder som syftar till
att förebygga och motverka diskriminering är grundläggande i en
demokrati. Arbetet mot diskriminering kan aldrig bli långsiktigt
framgångsrikt utan att alla människor i vårt land i praktiken har lika
möjligheter och förutsättningar att delta i samhället på lika villkor.
Sådana åtgärder genomförs bland annat inom ramen för
jämställdhetspolitiken, integrationspolitiken och handikappolitiken.
Diskrimineringsombudsmannen
I Sverige fanns tidigare fyra ombudsmän med uppgift att motverka
diskriminering på olika grunder. De fyra ersättes den 1 januari 2009 av
en enda ombudsman - Diskrimineringsombudsmannen.
Barnombudsmannen
Barnombudsmannen (BO) finns kvar oförändrat efter att
Diskrimineringsombudsmannen inrättas den 1 januari 2009.
Barnombudsmannen har till uppgift att bevaka frågor som angår barn
och ungdomars rättigheter och intressen.
•
Läs om Sveriges grundlag och lagar mot diskriminering
Senast ändrat 2010-05-06

Rätten till liv - dödsstraffet
Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
har var och en rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Det finns
däremot ännu inget generellt förbud mot dödsstraffet i folkrätten.
Enligt svensk uppfattning är dödsstraffet ett djupt omänskligt
straff som bör avskaffas.
I artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
sägs att "Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet." Enligt
artikel 6 konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ska
rätten till liv garanteras genom lag. Samma artikel förbjuder stater att
godtyckligt beröva människor deras liv. Europakonventionens artikel 2
innehåller liknande bestämmelser om rätten till liv.
Dödsstraffet
Det finns ännu inget generellt förbud mot dödsstraffet i folkrätten. Det
finns dock ett antal begränsningar för dess tillämpning och en tydlig
anmodan om att sträva mot dödsstraffets totala avskaffande. Relevanta
normer är artikel 3 i den allmänna förklaringen om rätten till liv och
artikel 6 i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
också den om rätten till liv. FN:s ekonomiska och sociala råd
(ECOSOC) har antagit rekommendationer om garantier för personer
som är dömda till döden.
För första gången sedan 1977 kunde FN:s generalförsamlings tredje
utskott år 2007 anta en resolution mot dödsstraffet.
Resolutionen uppmanar alla länder som fortfarande har kvar
dödsstraffet att införa ett moratorium för avrättningar med sikte att helt

avskaffa dödsstraffet. Resolutionen lades fram av en grupp länder från
alla världsdelar, i vilken EU var pådrivande. Det stora antalet
ändringsförslag som lades fram i syfte att försvaga resolutionen, vilka
sedermera röstades ned, visar att frågan om dödstraffets avskaffande
fortfarande möter motstånd bland FN:s medlemsländer. Att
resolutionen kunde antas skickar dock ett tydligt budskap mot
dödsstraffet. FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna (numera
ersatt av FN:s råd för de mänskliga rättigheterna ) har antagit
resolutioner om dödsstraffet, senast 2005.
Barn och dödsstraff
Det finns normer inom folkrätten för tillämpning av dödsstraffet på
minderåriga. Enligt artikel 6 i konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter får ingen dömas till döden för brott begångna
innan man fyllt arton år. Samma förbud uppställs i FN:s
barnkonvention.
Det andra fakultativa protokollet till FN:s konvention om de
medborgerliga och politiska rättigheterna stadgar ett förbud mot
dödsstraffet i fredstid. Detta protokoll har tillträtts av en dryg fjärdedel
av FN:s medlemsstater. Situationen är betydlig mer positiv i Europa
där nästan alla stater har tillrätt det sjätte tilläggsprotokollet till
Europakonvention som förbjuder dödsstraff i fredstid. Det nyligen
antagna trettonde tilläggsprotokollet till Europakonventionen, som
ntogs på svenskt initiativ, utsträcker detta förbud till att gälla under
alla omständigheter, alltså även i krigstid.
Ett omänskligt straff
Sverige har sedan många år aktivt verkat på det internationella planet
för att dödsstraffet helt ska avskaffas. Enligt svensk uppfattning är
dödsstraffet djupt inhumant och dess avskaffande utgör en prioriterad

uppgift för regeringen i arbetet med att främja och öka respekten för
de mänskliga rättigheterna. Från svensk sida arbetar vi aktivt med att
förmå stater som fortfarande har dödsstraffet i sin lagstiftning att ändra
inställning. Detta arbete bedrivs både inom olika internationella fora,
främst i FN men också i Europarådet och inom Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och i bilaterala kontakter.
Mycket av arbetet samordnas numera inom EU i enlighet med de
riktlinjer för agerande mot dödsstraffet gentemot tredje land som
antogs av EU:s Allmänna råd i juni 1998. Under det svenska
ordförandeskapet i EU var arbetet för ett avskaffande av dödsstraffet
en prioriterad fråga.
Avrättningar utan rättegång
Utomrättsliga och godtyckliga avrättningar och hot om sådana
övergrepp förekommer idag i alla världsdelar, enligt FN:s särskilda
rapportör för dessa frågor. Avrättningarna utförs ofta med en regerings
goda minne utanför lagens ram av ett lands polis- och
säkerhetsstyrkor, eller andra personer eller grupper som samarbetar
med eller tolereras av landets regering och är således ett brott mot
rätten till liv. Sverige driver sedan ett tiotal år en resolution om
summariska avrättningar i FN:s råd, tidigare kommission, för de
mänskliga rättigheterna.
•

Riktlinjer för EU:s politik gentemot tredje land i fråga om
dödsstraffet
Senast ändrat 2008-05-21

Förbud mot tortyr
Ingen får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet mot tortyr kan i
dag sägas vara en folkrättslig regel som staterna inte kan avtala bort.
Sverige arbetar aktivt mot alla former av tortyr och kroppsstraff.
FN:s tortyrkonvention från 1984 syftar till att förhindra tortyr och
skapa ett system av garantier för att den som utför eller utfört tortyr
bestraffas.
En definition av vad tortyr innefattar finns i artikel 1 i FN:s
tortyrkonvention. Enligt denna är tortyr varje handling som genom
allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande tillfogas en
annan person. Handlingen ska utföras av eller på uppdrag av en person
som företräder staten och i ett visst syfte (till exempel för att
framtvinga en bekännelse).
Omänsklig handling
Begreppet omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
har inte definierats och skillnaden mellan tortyr å ena sidan och
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning å andra
sidan är oklar. Förnedrande behandling är sådan som får den som
utsätts för denna att känna fruktan, ångest och underlägsenhet. Den
omänskliga eller förnedrande behandlingen eller bestraffningen bör
vara av viss svårighetsgrad. Bedömningen beror på omständigheterna i
varje enskilt fall, såsom den utsattes ålder, kön, hälsotillstånd, de
metoder som använts och tidslängden för bestraffningen.
Sexuella övergrepp
Våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp är en vanligt

förekommande form av tortyr särskilt riktad mot kvinnor. Inga former
av tortyr eller annan grym eller förnedrande behandling kan någonsin
accepteras i vilket syfte det än må vara.
Utvisning vid risk för tortyr
Förbudet mot tortyr är också av betydelse för en enskild person som
har välgrundade skäl att tro att han eller hon skulle bli utsatt för tortyr
eller annan omänsklig eller förnedrande behandling om han eller hon
blev utlämnad eller utvisad till en viss stat. FN:s tortyrkonvention (art.
3) innehåller ett särskilt förbud mot utvisning i sådana fall.
Sverige har en lång tradition av att aktivt motverka alla former av
tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling. Arbetet mot
tortyr bedrivs inom ramen för FN, Europarådet och Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) men också i bilaterala
kontakter med länder där tortyr förekommer.
EU-samarbetet
Mycket av arbetet samordnas numera inom EU i enlighet med EU:s
riktlinjer mot tortyr. Riktlinjerna arbetades fram och antogs under det
svenska ordförandeskapet i EU våren 2001.
Granskning och efterlevanden av rättigheterna
I enlighet med artikel 17 i FN:s tortyrkonvention har en kommitté
(FN:s tortyrkommitté, CAT) upprättats. Kommitténs uppgift är att
granska staternas tillämpning av konventionens regler.
Konventionsstaterna ska regelbundet rapportera till kommittén om de
åtgärder som gjorts och görs för att genomföra konventionen. Efter en
genomgång av rapporten träffar kommittén företrädare från den
aktuella regeringen för att ställa frågor och be om klargöranden. När
kommittén avslutat sin granskning lämnar den kommentarer till och

rekommendationer om den enskilda statens tillämpning av
konventionen, så kallade concluding observations and
recommendations.
Klagomål från enskilda
Enligt FN:s tortyrkonvention kan kommittén också ta emot
mellanstatliga och individuella klagomål. För att sådana klagomål ska
kunna behandlas av kommittén krävs enligt artikel 21 och 22 särskilda
förklaringar från de stater som är parter i ett mål.
Inspektioner av Europarådets tortyrkommitté och och FN:s
underkommitté för förebyggande av tortyr
Läs mer om Europarådets tortyrkommitté och och FN:s
underkommitté för förebyggande av tortyr i faktarutorna till höger. Ett
samarbete mellan Europarådet och FN:s underkommitté mot tortyr ska
upprättas. Läs mer om samarbetet
Här hittar du rättigheterna:
•
•
•

Europakonventionen artikel 3
Europeiska tortyrkonventionen
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
artikel 7 och 10
•
FN:s tortyrkonvention
•
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
•
Regeringsformen 2:5 och 2:6
Senast ändrat 2009-07-13

Förbud mot slaveri och slavhandel
Ingen får hållas i slaveri eller träldom. Förbudet gäller all form av
slaveri och slavhandel. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete
eller annat påtvingat arbete
I artikel 4 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
sägs att "Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel
i alla dess former ska vara förbjudna". Förbud mot slaveri finns också i
FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna (art.
8) samt i Europakonventionen (art.4).
Historiskt om slaveriet
Slaveri har funnits i olika former och förekommit inom olika kulturer
och under flera tidsepoker. I norden förekom slaveri under
vikingatiden, i det antika Grekland samt i Romarriket förekom slaveri.
Under 1600-talet inleddes den transatlantiska slavhandeln. Ett flertal
europeiska länder, däribland Sverige, bedrev slavhandel på den
afrikanska västkusten, där slavar exporterades till Västindien, Syd- och
Nordamerika. Under 1800-talet förbjöds slaveri och slavhandel av de
europeiska länderna och den transatlantiska slavhandeln upphörde.
Moderna former av slaveriet
En modern form av slaveri är människohandel. Människohandel är ett
brott med förödande omfattning och konsekvenser. Förenta Nationerna
uppskattar att mellan en och fyra miljoner människor, främst kvinnor
och barn, är offer för människohandel varje år och att majoriteten av
dem utnyttjas sexuellt och prostitueras. Förutom prostitution och andra
former av sexuellt utnyttjande kan människohandelns offer också
utsättas för tvångsarbete, slaveri, organhandel eller andra former av

utnyttjande. Läs regeringens handlingsplan mot prostitution och
människohandel på regeringen.se.

Regler om rättssäkerheten

Projektet Slaveri då och nu
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har på
regeringens uppdrag genomfört aktiviteter under rubriken "Slaveri då
och nu" med anledning av 200-årsminnet av den transatlantiska
slavhandelns avskaffande, år 2007.

Det internationella arbetet för de mänskliga rättigheterna lyfter
alltmer fram vikten av en rättsstat för att skydda de mänskliga
rättigheterna. Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå
ovanför eller utanför lagen, att staten är skyldig att följa den
gällande rätten och att det finns garantier mot missbruk av
statsmakten. Dessutom krävs att lagar stiftas och tillämpas utan
diskriminering och med respekt för mänskliga rättigheter. Det
krävs också ett fungerande rättsväsende som alla har tillgång till –
det vill säga okorrumperade poliser och åklagare, obereonde
advokater samt en obunden och opartisk domarkår.

FN:s medlemsländer hade uppmanats av FN:s generalförsamling att
högtidlighålla och genomföra aktiviteter med anledning av 200årsjubiléet.
Läs om "Slaveri då och nu" (delegationen för mänskliga rättigheters
webbplats)
•
Organisationen Free the slaves
•
Utställning om trafficking vid Världskulturmuseet i Göteborg
•
Organisationen Anti-slavery International
Senast ändrat 2009-06-09

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla
människor rätt till en rättvis och offentlig rannsakning inför en
opartisk och självständig domare.
För att garantera skyddet för de mänskliga rättigheterna i det nationella
rättssystemet innehåller de internationella konventionerna en rad
föreskrifter som tillsammans garanterar rättssäkerheten. Bland dessa
ingår rätten till likhet inför lagen, rätten att få anklagelser om brott
utredda och prövade i domstol inom rimlig tid, förbudet mot
godtyckligt frihetsberövande liksom rätten till en korrekt och opartisk
rättegång.
Förbud mot godtyckligt frihetsberövande
Förbudet mot godtyckligt frihetsberövande innebär att varje
frihetsberövande ska ha stöd i lag och vara beslutat av domstol, nämnd
eller motsvarande organ. Lagen i sig ska vara utformad i enlighet med
internationellt överenskomna normer.

Rätten att få anklagelser om brott prövade i domstol
Utan möjlighet att anmäla övergrepp och få dem prövade i domstol
blir den enskildas rättigheter inte mycket värda. Enligt artikel 8 i
Artikel 14 i konventionen om de medborgerliga och politiska
rättigheterna och artikel 6 och artikel 13 i Europakonventionen har alla
rätt att få sin sak prövad inom rimlig tid och inför en opartisk domstol.

Privat- och familjelivet

Senast ändrat 2008-02-18

Skyddet för den enskildes privat- och familjeliv har tolkats av de organ
som övervakar rättigheterna så att det innefattar en skyldighet för
staten att inte bara avhålla sig från ingrepp i privat- och familjelivet,
utan också att effektivt skydda mot ingrepp från både statliga
myndigheter och enskilda personer.

Här hittar du rättigheterna
•
•
•
•
•
•

Europakonventionen (art. 5, 6, 7 och 13)
Protokoll 4 till Europakonventionen (art. 1)
Protokoll 7 till Europakonventionen (art. 2-4)
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
(art. 2.3, 9, 14, 15, 16 och 26)
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (art. 7,
8, 9, 10 och 11)
Regeringsformen (2:9 och 11:3)

Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv och ingen
ska behöva utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt
hem. Var och en har också rätt att fritt ingå äktenskap och välja
äktenskapspartner.

Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har prövat
ett stort antal fall som ansetts falla under bestämmelserna om privatoch familjeliv i Europakonventionen och Protokoll 7. Målen har
handlat om bland annat frågor om abort, kriminalisering av
homosexualitet, transsexuellas frågor, om övervakningsmetoder vid
brottsbekämpning, personalkontroll och fosterhemsplacering av barn.
Rätten att fritt ingå äktenskap och bilda familj
Rätten att fritt ingå äktenskap och bilda familj slås fast i FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 16),
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 23)
och Europakonventionen (artikel 12).
Myndiga personer har rätt att fritt välja äktenskapspartner utan
inblandning från myndigheterna. I de ovanstående artiklarna innefattas
även rätten att inte bli tvingad in i ett äktenskap man inte själv har valt.
Bestämmelserna innehåller inte någon fastställd giftasålder eller någon
rätt att skiljas och/eller ingå nytt äktenskap.
Likheten mellan makarna gäller såväl inom äktenskapet som vid
äktenskapets upplösning och finns inskriven i artikel 23 i FN:s
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.
Senast ändrat 2008-02-18

Tanke- och religionsfrihet

Yttrandefrihet

Varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet.

Rätten att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild
slås fast i den allmänna förklaringens artikel 19 liksom i konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 19. Yttrandefriheten
har fått nya möjligheter i och med Internets spridning i världen, på
bara en millidels sekund kan information om exempelvis kränkningar
spridas till hundratusentals mottagare runt om i världen.

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro
och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt
utöva sin religion eller tro genom undervisning, gudstjänst och
iakttagande av religiösa sedvänjor. Dessa rättigheter återfinns även i
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och
Europakonventionen.
Religionsfriheten får endast begränsas om det är föreskrivet i lag och
är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den
allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsa och moral samt
andras fri- och rättigheter. Skyddet för religionsfriheten innebär ett
förbud mot bestämmelser som uttryckligen riktar sig mot någon viss
religionsutövning eller som uppenbart syftar till att motverka en viss
religiös åskådning.
Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot
diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt
prioriterad fråga för regeringen. Se vidare avsnittet om skydd mot
diskriminering.
SOU 1999:9 Att slakta ett får i guds namn. Om religionsfrihet och
demokrati.
Senast ändrat 2008-02-18

Allmänt om yttrandefriheten
Yttrandefriheten tillhör tillsammans med bl.a. åsiktsfriheten de
grundläggande fri-och rättigheterna i ett demokratiskt samhälle.
Möjligheten att uttrycka sin åsikt och bilda opinion i allehanda frågor
har länge ansetts vara en viktig förutsättning för att de politiska
processerna ska fungera på ett demokratiskt sätt. Åsiktsfriheten är
obegränsad, medan rätten att fritt uttrycka sin mening medför särskilda
skyldigheter och särskilt ansvar. Det fria ordet kan orsaka skada, till
exempel genom att upplevas som kränkande, hetsa till diskriminering
eller våldshandlingar, eller genom att röja uppgifter som får negativa
konsekvenser antingen för enskilda eller för samhället som helhet.
Yttrandefriheten har med andra ord vissa gränser.
Varför yttrandefrihet?
En grundläggande tanke bakom yttrandefriheten är att medborgarna
skall kunna ta del av en mångfald av åsikter gällande alla de frågor
som vi fattar gemensamma beslut om. Yttrandefriheten brukar
beskrivas som viktig för demokratin för att den möjliggör att
information kan spridas fritt, och därmed får medborgare och
beslutsfattare bättre möjligheter att komma fram till välgrundade
beslut. Yttrandefriheten kan också sägas fylla en mer kritisk funktion
genom att välinformerade medborgare samt fria massmedier ges goda

möjligheter att granska och uttala sin mening om hur den offentliga
makten utövas. Man kan också motivera yttrandefriheten utifrån ett
demokratiskt jämlikhetsperspektiv. Ett politiskt styre där besluten
fattas enligt majoritetsprincipen blir ett legitimt styre först om alla
medborgare har haft möjlighet ge uttryck för sin uppfattning i en viss
fråga. Vidare är yttrandefriheten en individuell rättighet som ger den
enskilde individen rätt att uttrycka sina åsikter och att kommunicera
med andra.
Yttrandefriheten i regeringsformen
Sverige har liksom de flesta andra demokratiska stater en skriven
författning. I många länder kallas en sådan författning för konstitution,
i vårt land grundlag. I Sverige har vi närmare bestämt fyra olika
grundlagar, och det är i regeringsformen (RF) som de grundläggande
principerna för det svenska styrelseskicket slås fast. I de flesta
demokratier är yttrandefriheten garanterad i grundlag, så också i
Sverige. Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
yttrandefrihet, dvs. frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt
meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap.
1 § RF) I regeringsformens inledningskapitel finns vidare det nära
sambandet mellan det demokratiska styrelseskicket och
yttrandefriheten tydligt formulerat: ”All offentlig makt utgår från
folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och
allmän och lika rösträtt” (1 kap. 1 § RF )
Inskränkningar av yttrandefriheten?
Inskränkningar av den generella yttrandefriheten kan göras i vanlig lag
(grundlagsform krävs inte). Möjligheten att stifta sådana lagar är dock
begränsad. En begränsning av bl.a. yttrandefriheten får nämligen
endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett
demokratiskt samhälle och får inte gå utöver vad som är nödvändigt

med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Begränsningen får
inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria
åsiktsbildningen såsom en av
folkstyrelsens grundvalar (2 kap. 12 § andra stycket RF ).
Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen
Av Sveriges fyra grundlagar är det två som mer konkret reglerar
yttrandefriheten i medierna: Tryckfrihetsförordningen (TF) och
yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). TF reglerar friheten att yttra sig
skrifter som t.ex. böcker och tidningar och YGL reglerar
yttrandefriheten i medier som radio, TV, film och ljudupptagningar.
Tryckfriheten har i Sverige anor ända från 1766, men den nu gällande
tryckfrihetsförordningen tillkom 1949. YGL tillkom 1991 och är
utformad med TF som förebild.
Grundläggande principer
En grundläggande princip är att grundlagsskyddat material får
framställas och spridas utan att myndigheter eller andra organ i förväg
får ställa upp hinder för tillverkning och distribution. Det finns alltså
ett förbud mot censur. Ansvar för vad som tryckts kan bara utkrävas i
efterhand och endast mot den som av lagstiftningen pekas ut som
ansvarig. Meddelarfriheten innebär bl.a. att var och en har rätt att
straffritt lämna eller anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för
offentliggörande. Den som lämnar ett meddelande för publicering har
rätt att vara anonym och kan inte straffas för sin medverkan. Endast de
brott som anges i en särskild brottskatalog kan föranleda straffansvar
och det utkrävs i en särskild rättegångsordning med Justitiekanslern
som åklagare och med juryprövning.
De tryck- och yttrandefrihetsbrott som finns kan delas in i fyra
kategorier:

• brott av beredskapsliknande karaktär (rikets säkerhet) t.ex.
landsförräderi,
• brott med hemliga uppgifter t.ex. spioneri,
• brott mot allmänna intressen t.ex. uppvigling och hets mot folkgrupp
och
• brott mot enskilda t.ex. förtal.
Internationella regler för yttrandefriheten
De allra flesta demokratiska länders regler för yttrandefriheten är
influerade av internationella konventioner om mänskliga rättigheter,
konventioner som blir bindande för de stater som ansluter sig.
Yttrandefriheten garanteras också i andra centrala dokument om de
mänskliga rättigheterna, bland annat FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna från 1948, där det slås fast i artikel 19 att var
och en har rätt att fritt hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift
eller bild. En motsvarande rätt slås fast i artikel 19 i konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter, vilken tillkom 1966.
Europakonventionens regler om yttrandefrihet är lite annorlunda
utformade. I artikel 10 sägs att var och en har yttrandefrihet och att
åsiktsfriheten samt att friheten att sprida och motta uppgifter och
tankar är en del av yttrandefriheten.
Senast ändrat 2008-08-28

Här finns rättigheterna
•

Europakonventionen (art. 9)

•
•
•

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (art. 18)
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (art. 18)
Regeringsformen (2:1 p 6)

Förenings- och församlingsfrihet
Det är centralt för demokratin att människor samlas för att ägna sig åt
gemensamma intressen, diskutera eller demonstrera och att
organisationer kan bildas för olika syften. Församlingsfrihet och
föreningsfrihet har ett nära samband med varandra och skyddas av en
rad centrala dokument om mänskliga rättigheter.
Församlingsfriheten
Församlingsfriheten innefattar rätten att delta i fredliga
sammankomster, till exempel att demonstrera och att anordna
opinionsmöten. Enligt både Europakonventionen och FN:s konvention
om medborgerliga och politiska rättigheter får församlingsfriheten
endast underkastas sådana inskränkningar som är lagenliga och som är
nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, allmän ordning och
säkerhet, förebyggande av brott, skyddandet av hälsa eller moral eller
andra personers fri- och rättigheter.
Statens plikt att vidta åtgärder
Enligt den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna täcker
mötesfriheten såväl privata sammankomster som möten på allmän
plats. Att kräva tillstånd för möten på allmän plats anses dock inte vara
ett intrång i rättigheten. Staten har inte bara en skyldighet att inte
ingripa utan även en plikt att vidta positiva åtgärder, i den meningen
att motverka att enskilda inte hindras av andra att utöva sina
rättigheter.
Föreningsfriheten
Föreningsfriheten gäller olika slags föreningar och innefattar också
rätten för varje människa att bilda och ansluta sig till fackföreningar
för att skydda sina intressen. I föreningsfriheten ingår även rätten att

bilda och ansluta sig till politiska partier. Samma typer av undantag
och begränsningar gäller för föreningsfriheten som för mötesfriheten.

Rätten till arbete

Rätt att avstå
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller
även en bestämmelse om så kallad negativ föreningsfrihet: "ingen får
tvingas att tillhöra en förening". Någon motsvarande bestämmelse
finns varken i konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter eller Europakonventionen. Europadomstolen har emellertid
i ett mål rörande Island uttalat att rätten att inte vara medlem i en
facklig förening är inbegripen i föreningsfriheten.

Rätten till arbete innebär inte en ovillkorlig rätt till ett arbete,
utan en skyldighet för staterna att vidta åtgärder som syftar till att
avskaffa arbetslösheten.

Senast ändrat 2008-02-18

Alla människor har också rätt till gynnsamma och rättvisa
arbetsvillkor, bland annat en ersättning som är skälig och tillräcklig för
att ge familjen en godtagbar tillvaro, samt lika lön för lika arbete.
Dessutom ska alla ha trygga och sunda arbetsförhållanden och
möjlighet till befordran. Rätten att bilda och ansluta sig till
fackföreningar är av avgörande betydelse för rätten till arbete.
Senast ändrat 2008-02-18

Rätten till tillfredsställande
levnadsstandard
Alla människor har rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för
den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Denna omfattar mat,
kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala förmåner liksom
trygghet vid förlust av försörjning under omständigheter som man
själv inte har kunnat råda över. Rätten till en skälig levnadsstandard är
specificerad till sitt innehåll, men inte till omfattning. Varje land ska,
utifrån sina förutsättningar och de omständigheter som råder i landet,
arbeta för att varje människa får tillgång till en levnadsstandard som är
tillräcklig.
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations,
eller FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, leder FN:s och det
internationella samfundets ansträngningar att nå målet: en värld utan
hunger. Organisationen verkar både i samråd med utvecklingsländer
och med industrialiserade länder och fungerar som ett neutralt forum
där nationer kan mötas för att förhandla fram avtal eller diskutera
policy. FAO är även en källa till kunskap samt information och lägger
ned kontinuerligt arbete på kunskapsöverföring till och i sina 192
medlemsländer, inklusive EU som egen medlem. Läs mer om FAO:s
arbete
Senast ändrat 2010-04-08

Rätten till hälsa
För att en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste
rätten till hälsa vara tillgodosedd. De åtgärder som ska vidtas av
staterna innehåller fundamentala insatser som att minska
spädbarnsdödligheten, främja barnets sunda utveckling, förbättra
samhällets hälsovård, förhindra och kontrollera epidemier samt skapa
villkor för att garantera alla människor läkar- och sjukhusvård i
händelse av sjukdom. Tillgång till sjukvård är en del av rätten till
hälsa, men inte den enda delen. Staterna har en skyldighet att också
bedriva en politik som förebygger sjukdomar och som därmed leder
till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor.
Mer om sjukvård och hälsa på Regeringens webbplats
Rapporter om Sverige
FN:s särskilde rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt, besökte
Sverige i januari 2006 för att skapa sig en uppfattning om situationen
för rätten till hälsa i Sverige. Hunt konstaterar i sin rapport att Sverige
är ett av de länder i världen med högst levnadsstandard och bäst
folkhälsa, samt att Sverige genom sitt utvecklingssamarbete (bistånd)
bidrar till att förbättra situationen i andra länder. Hunt undersöker de
utmaningar för svenska makthavare och myndigheter såsom allas
tillgång till sjukvård, mentalvården, samernas situation, vård till
narkotikamissbrukare, utbildning i mänskliga rättigheter för de
anställda inom vården, asylsökande och personer som vistas i Sverige
utan uppehållstillstånd.
Läs FN:s rapport om folkhälsa i Sverige
FNs specialrapportör Yakin Ertürk har i en rapport från 2007 granskat
våldet mot kvinnor i Sverige. Ertürk kritiserar att alltför få svenska
kommuner kan erbjuda hotade och våldsutsatta kvinnor skydd.
Kommunerna är helt beroende av de ideella kvinnojourernas arbete,
enligt Ertürk.
Läs FN:s rapport om våld mot kvinnor i Sverige
Senast ändrat 2009-10-23

Sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter
Regeringens mål: Bättre hälsa och livskvalitet för kvinnor och män,
pojkar och flickor i utvecklingsländer.
Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter (så
kallade SRHR-frågor) omfattar varje människas lika möjligheter,
rättigheter och förutsättningar att ha ett säkert sexualliv, och utan
tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp.
Att undanhålla kunskap, samt diskriminering och förtryck när det
gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter liksom fysisk
integritet, är vanligt. Övergrepp ökar också markant och
systematiseras ofta i konflikt-, postkonflikt-, och krissituationer.
Sexuell och reproduktiv ohälsa är en av de vanligaste sjukdoms- och
dödsorsakerna för kvinnor i åldern 15 till 44 år i utvecklingsländerna,
där en graviditet, abort, förlossning eller skadliga sedvänjor, så som
kvinnlig könsstympning, kan medföra livsfara. Trots stora insatser har
mödradödligheten i världen inte minskat under de senaste 20 åren.
Ojämlika maktförhållanden mellan könen gör det svårt för kvinnor och
flickor att förhandla sig till säkrare sex.
Regeringen uppmärksammar SRHR, inklusive den nära kopplingen
mellan SRHR och hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, genom
arbete som kräver insatser och åtgärder inom olika politikområden, så
som social- och jämställdhetspolitiken.
För att bidra till målet avser regeringen bland annat att:

- agera för att framsteg görs på SRHR-området i policyförhandlingar i
EU, FN och andra internationella och multilaterala sammanhang.
- agera för SRHR inom ramen för det nya svensk-norska
ministerinitiativet om kvinnor, demokrati och utveckling, bland annat
genom ett internationellt seminarium med Afrikanska Unionen, FN
och enskilda organisationer under 2009
genomföra särskilda satsningar i konflikt- och postkonflikt-länder för
att bekämpa sexuellt våld och stödja hälsovård, inklusive psykosocial
vård samt stärka rättssäkerheten och tillgång till rättsväsendet för
drabbade kvinnor, flickor och pojkar.
- höja ambitionsnivån, när det gäller såväl effektivitet som resurser, till
insatser för att förbättra kunskap och service om sexualitet för
kvinnors och flickors fysiska integritet och sexuella rättigheter, samt
stödja mäns och pojkars roll och ansvar för jämställdhet och för
sexuell och reproduktiv hälsa för alla.
- ge stöd till SRHR i form av utbildning; information och rådgivning
för ungdomar; tillgång till preventivmedel; sexuell och reproduktiv
hälsovård, inklusive rådgivning och medicinsk vård; samt genom
arbete inom ramen för breda ansatser där information och
förebyggande insatser är av särskild vikt, när det gäller tillgång till
säkra, lagliga aborter
stärka stödet till forskning och metodutveckling om sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter
•
Läs om svenska sida:s arbete med SRHR 1994-2003
•
Läs mer om FN:s befolkningsfonds arbete för SRHR
Senast ändrat 2010-03-05

Rätten till utbildning

övergripande mål som bland annat rör barn och ungas rätt till
grundläggande utbildning.

Skolan är ofta avgörande för en människa att känna till och
kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Den som kan läsa, skriva och
räkna kan ta till sig olika typer av information och själv bilda sig en
uppfattning.

Rätten till utbildning i barnkonventionen
Barnkonventionen slår bland annat fast att grundutbildning ska vara
obligatorisk och kostnadsfri för alla (art. 28). Enligt barnkonventionen
(art. 29) ska barnets utbildning bland annat syfta till att:
- utveckla barnets fulla möjligheter;
- utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna;
- utveckla respekt för barnets föräldrar, barnets egen kulturella
identitet och för kulturer som skiljer sig från barnets egen;
- förebereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda
av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap
mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer
som tillhör urbefolkningar och
- utveckla respekt för naturmiljön.

Enligt FN (UNDP) är grundläggande utbildning för flickor avgörande
för att skapa bättre levnadsvillkor i ett land, på ett bestående sätt.
Utan skola fortsätter fattigdomen
Rätten till utbildning finns bland annat i den allmänna deklarationen
om de mänskliga rättigheterna, som en del av de ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheterna, och i barnkonventionen (artikel 28 och
29). Det är en av huvudfrågorna i FN:s handlingsplan för att halvera
fattigdomen till år 2015.
Undervisningen ska vara kostnadsfri i varje fall på de grundläggande
stadierna, där den också ska vara obligatorisk. Yrkesutbildning ska
finnas tillgänglig för alla, liksom högre utbildning vid gymnasium,
universitet eller liknande.

Rätten till utbildning i Sverige
Ubildning, forskning och information om de mänskliga rättigheterna
behandlas i regeringens handlingsplan om de mänskliga rättigheterna i
Sverige (regeringens skrivelse 2005/06:95, pdf).

Skolan ska ge kunskap om och respekt för de mänskliga rättigheterna.
Den ska främja förståelse, tolerans och vänskap mellan och inom
nationer, stater och grupper av personer och leda till förståelse för
FN:s verksamhet och fred.

PGU – Politik för global utveckling
I propositionen ”Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global
utveckling” (2002/03:122) presenterar regeringen Sveriges politik för
global utveckling. Målet är att bidra till en rättvis och hållbar
utveckling i världen, inom alla politikområden.

Tillsammans mot fattigdomen
Det finns idag en av alla världens länder överenskommen dagordning
för global utveckling. I centrum står FN:s millenniemål – åtta

Inom området ”stärkt samstämmighet i svensk politik” fokuserar man
bland annat på utbildningspolitiken:

”Sveriges politik för rättvis och hållbar global utveckling måste utgå
från grundläggande värderingar om solidaritet och om människors lika
värde som måste förankras i tidig ålder. Värdegrundsfrågor är därför
en viktig utbildningspolitisk uppgift.”
”Sveriges utbildningspolitik grundar sig ytterst på synen att alla
människor skall ha rätt att växa och utveckla sina möjligheter. Rätten
till utbildning är också något som slås fast i konventionen om barnets
rättigheter.”
FN:s millenniemål
Världens länder enades år 2000 om åtta millenniemål för att halvera
fattigdomen till år 2015. Det andra målet lyder:
”Alla barn ska få gå i skola! År 2015 ska både pojkar och flickor få gå
i grundskola och kunna slutföra utbildningen. Utbildning ger bland
annat en människa större möjlighet att få ett betalt arbete och försörja
sig själv. Det bidrar till att halvera fattigdomen och hungern i världen.”
Läs mer om millenniemålen
Senast ändrat 2010-05-03

Kvinnors rättigheter
Arbetet för att motverka diskriminering på grund av kön pågår
på många sätt både i Sverige och internationellt.
Hedersrelaterat våld och förtryck
Sveriges handlingsplan för att bekämpa våld mot kvinnor m fl
FN:s kvinnokommission
I andra kapitlet i Regeringsformen, Sveriges grundlag, förbjuds
lagstiftning som missgynnar någon på grund av kön om inte
lagstiftningen utgör ett led i strävandena att åstadkomma jämställdhet
mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande
tjänsteplikt.
FN:s konvention (1979)
En av det nybildade FN:s första åtgärder var att i organisationens
stadga slå fast att de mänskliga rättigheterna gäller för både kvinnor
och män, flickor och pojkar. FN har därefter under årens lopp fortsatt
att konsekvent föra in denna princip i olika konventioner.
FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av
kvinnor (kvinnodiskrimineringskonventionen) från 1979 ger ett
ramverk för att säkerställa lika rätt för kvinnor och män. Konventionen
lyfter fram regeringars skyldighet att i lagstiftning och praxis avskaffa
de vanligaste formerna av diskriminering av kvinnor på grund av kön.
Sverige var bland de första länderna att ratificera konventionen, som
trädde i kraft 1981.
2008 har 185 länder ratificerat CEDAW vilket motsvarar drygt 90%

av FN:s medlemsstater och gör den till den konvention som har näst
flest ratifikationer (efter barnkonventionen) av alla konventioner om
mänskliga rättigheter. Samtidigt har många konventionsstater
reserverat sig mot konventionen på ett sätt som strider mot
konventionens ändamål och syfte. Dessa reservationer undergräver
själva avsikten med konventionen, dvs. att skapa en gemensam
miniminivå för alla stater som anslutit sig om de åtgärder som måste
vidtas för att förhindra alla former av diskriminering av kvinnor och ge
lika möjligheter för kvinnor och män att åtnjuta de mänskliga
rättigheterna.
Andra internationella konventioner
Ett flertal ILO-konventioner (International Labour Organization) som
Sverige är bundet av är även tillämpliga på kvinnors rättigheter, se till
exempel konventionen (nr 100) om lika lön, konventionen (nr 111) om
diskriminering på arbetsmarknaden, konventionen (nr 156) om
arbetstagare med familjeansvar och rekommendationen (nr 170) om
arbetsmarknadsstatistik.
I EG-fördraget har genom antagandet av Amsterdamfördraget 1998
skydd mot könsdiskriminering och jämställdhet fått en starkare
ställning än tidigare. I till exempel artikel 2 i fördraget anges att
gemenskapen har till uppgift att främja jämställdhet mellan kvinnor
och män.
Granskning av efterlevnaden av kvinnors rättigheter
I Sverige finns flera ombudsmän som lyder under regeringen och vars
uppgifter har anknytning till de mänskliga rättigheterna.
Jämställdhetsombudsmannens (JämO) huvuduppgift är att se till att
jämställdhetslagen (1991:433) efterlevs. Jämställdhetslagen har till
ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete,

anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i
arbetet. JämO ska även genom rådgivning och information verka för
jämställdhet inom skolväsendet, högskolan,
arbetsmarknadsutbildningen och andra utbildningsformer enligt
förordningen (1991:1438) med instruktion för
Jämställdhetsombudsmannen. JämO ska också bevaka efterlevnaden
av lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.
Läs mer om den svenska regeringens jämställdhetspolitik
FN:s kvinnokommitté, CEDAW
Kvinnodiskrimineringskommittén är ett oberoende expertorgan inom
FN som har till uppgift att granska konventionsstaternas efterlevnad av
kvinnodiskrimineringskonventionen. Medlemsländerna måste
rapportera vart fjärde år till kommittén om hur man
lagstiftningsmässigt, juridiskt och administrativt lever upp till
konventionens olika artiklar. Rapporterna behandlas sedan vid
kommitténs möten. Då kallas representanter för de regeringar vars
rapporter är uppe till behandling för att presentera sina rapporter och
svara på frågor från kommittén. Kommittén kan även ta emot
information från enskilda organisationer.
Senaste rapporten om Sverige kan du läsa om här
Se också tidigare rapporter om Sverige.
Kommittén kan också lägga fram förslag och allmänna
rekommendationer, vilka innefattar kommitténs tolkning av
konventionen. Rekommendationerna är emellertid inte juridiskt
bindande för konventionsstaterna. Kommittén har bl.a. särskilt
engagerat sig i frågan om våld mot kvinnor samt i reservationer till
konventionen.

FN:s tilläggsprotokoll
Kopplat till FN:s kvinnodiskrimineringskonvention finns också ett
fakultativt protokoll, som ger enskilda individer eller grupper av
individer klagorätt till FN:s kvinnodiskrimineringskommitté. En viktig
regel är att nationella rättsmedel måste vara uttömda innan kommittén
kan behandla ett klagomål. Protokollet ger också kommittén en
möjlighet att på eget initiativ undersöka allvarliga och systematiska
kränkningar av de rättigheter som anges i konventionen. Protokollet
öppnades den 10 december 1999 för undertecknande och trädde i kraft
den 22 december 2000. Sverige ratificerade protokollet den 24 april
2003.

Allt du behöver veta om FN:s
kvinnokommission

•
Läs mer på diskrimineringsombudsmannens webbplats (DO)
Senast ändrat 2011-03-03

Mötets upplägg
Arbetsprogrammet utgår framförallt från de tolv huvudområdena i
Pekingplattformen.
Ett huvudtema behandlas vid varje möte, och ett tidigare behandlat
huvudtema följs upp. Härutöver behandlas även en aktuell global fråga
som påverkar kvinnors situation eller berör jämställdheten mellan män
och kvinnor. Huvudtemat förhandlas mellan staterna och resulterar i
gemensamma överenskommelser, (d v s ett icke juridiskt bindande
policydokument). Uppföljningstemat och den så kallade aktuella
frågan förhandlas inte utan behandlas vid paneldebatter och resulterar i
en sammanfattning av ordföranden.

Vad är kvinnokommissionen?
Kvinnokommissionen är en av FN:s funktionella kommissioner som
organisatoriskt tillhör ECOSOC (Ekonomiska kulturella och sociala
rådet) och har huvudansvaret för att följa upp efterlevnaden av den
handlingsplan för kvinnors rättigheter som antogs vid FN:s
kvinnokonferens i Peking 1995.

Hur går det för Pekingplattformen?
Tendensen under de senaste åren har varit att vissa länder försöker
försvaga överenskommelserna i Pekingplattformen och
slutdokumenten från Peking +5 och +10. Detta gäller exempelvis
återbekräftandet av Pekingplattformen samt frågor kring sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter. Inom FN-systemet har även
diskussioner kring våld mot barn länge varit kontroversiella.

Sidoaktiviteter
Vid sidan av Kvinnokommissionens ordinarie program finns även ett
omfattande sidoprogram i form av seminarier, paneldebatter och
aktiviteter arrangerade av regeringar och enskilda organisationer.
Svenska regeringen har under flera år arrangerat seminarium om något
aktuellt tema.
Vad innebär en resolution?
En resolution är ett förslag från en eller flera länder om en specifik
fråga som antas av medlemmarna i kommissionen, med eller utan
omröstning. En resolution är inte juridisk bindande såsom en lag, utan
ska snarare ses som en kraftfull rekommendation till staterna.
Vid varje session presenteras vanligen mellan fem och tio resolutioner.
Vilka deltar i kvinnokommissionens möten?
Under kvinnokommissionens möten representeras många länder på
ministernivå. Många enskilda organisationer deltar också.
Totalt medverkar ungefär 500-800 personer vid varje session. Sverige
brukar representeras av en delegation som består av
jämställdhetsminister, politiskt sakkunniga, tjänstemän och enskilda
organisationer.

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat
våld och förtryck i samkönade relationer
Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning för
att kunna åtnjuta mänskliga rättigheter. Oavsett kön,
familjesituation och sexuell läggning är våld mot en enskild person
en kriminell handling som ska utredas och lagföras.
FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs av FN:s
generalförsamling 1993. I deklarationens första artikel definieras våld
mot kvinnor så här:
”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell
eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana
handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i
det offentliga eller privata livet.”
Detta innebär att våldet omfattar fysiskt, sexuellt och psykiskt våld i
hemmet och i samhället.

Hur fortsätter arbetet i Sverige efter ett möte?
Regeringen sprider sin rapport från mötet, de gemensamma
slutsatserna och resolutionerna till berörda myndigheter och svenska
enskilda organisationer. Regeringen driver fortsatt de frågor som är
prioriterade för Sverige både nationellt och internationellt.

I vissa länder accepteras våld mot kvinnor av staten. Ibland anses det
inte vara en kriminell handling, eller anges det i lag att det är
kriminellt men sådant våld leder ändå inte till några rättsliga påföljder.
Det kan t.ex. gälla "hedersrelaterat" våld som inte utreds och lagförs.
Enligt deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor omfattas
även sådant våld i definitionen av våld mot kvinnor.

•
Webbplats: FN:s kvinnokommission
•
Läs mer (på engelska) om FN:s arbete med jämställdhet
Senast ändrat 2011-03-03

Våld i hederns namn
Det s k hedersrelaterade våldet och förtrycket har flera
beröringspunkter med mäns våld mot kvinnor. I enlighet med

deklarationen kan våld och förtryck som skadar kvinnor aldrig
accepteras med hänvisning till religion, seder och traditioner.
Läs mer om s k hedersrelaterat våld.
Våld i samkönade (homosexuella) relationer
Problemen med våld i samkönade relationer har mycket
gemensamt med mäns våld mot kvinnor. Det är till stor del samma
problematik, men den har ofta osynliggjorts.

Insatsområdena är:
– ökat skydd och stöd till våldsutsatta,
– stärkt förebyggande arbete,
– stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet,
– utveckling av insatser riktade till våldsutövare,
– ökad samverkan,
– ökade kunskaper.
Handlingsplanens principer

Personer under 18 år
Barnkonventionens artikel 19 slår fast att barn har rätt till skydd mot
alla former av våld, såväl psykiskt som fysiskt. Barn som bevittnar
våld av eller mot närstående vuxna är offer för brott. Särskild hänsyn
ska tas till deras behov, rättigheter och förutsättningar.
Regeringens handlingsplan
I november 2007 antog regeringen en handlingsplan mot bland annat
våld mot kvinnor. Definitionen av mäns våld mot kvinnor grundas på
FN:s deklaration från 1993 (se ovan).
Budskapet är att mäns våld mot kvinnor, s k hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i samkönade relationer är oacceptabelt och måste
upphöra.
Att våld i samkönade relationer har inkluderats i
handlingsplanen beror på att alla som är utsatta för våldet ska kunna
få sina behov tillgodosedda, oavsett sexuell läggning eller val av
kärlekspartner.
Handlingsplanen omfattar sex insatsområden som är viktiga var för sig
men som också kompletterar och stärker varandra.

•
Ökat skydd och stöd till våldsutsatta
Alla människor har rätt att leva i trygghet och säkerhet. Den som
utsätts för hot och våld ska ha rätt till skydd och stöd. Det skydd och
stöd som erbjuds ska vara av god kvalitet, individuellt anpassat och
tillgängligt för den som är i behov av det. Våldsutsatta människor ska
få samhällets stöd att leva ett normalt liv i frihet. Samhällets insatser
ska syfta till att hindra våldsverkare från att begå brott och därmed
också hota andra människors trygghet. Frihetsinskränkningar ska
riktas mot den som utövar våld, medan den våldsutsattas frihet ska
värnas.
•
Brottsoffer
Alla brottsoffer ska bemötas på ett professionellt sätt, oavsett vilka de
är eller var i landet de bor. Kommunerna har enligt lag ett ansvar för
att brottsoffer får den hjälp och det stöd som de behöver. Kommunerna
ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld
eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp
för att förändra sin situation. Även barn som bevittnat våld eller andra
övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara
i behov av stöd och hjälp. Det är viktigt att ta hänsyn till att barns
behov kan se annorlunda ut än vuxnas.

Det är helt grundläggande att människor som utsätts för brott vågar
polisanmäla och fullfölja sin anmälan. För att en person som utsatts för
brott ska kunna känna sig trygg och säker krävs kontinuerlig
information om vad som händer i brottsutredningen och om vilket stöd
som är möjligt att få under rättsprocessen. Samhället måste ge
tillräckligt skydd såväl under en pågående rättsprocess som efter det
att processen avslutats.
•
Stärkt förebyggande arbete
Ett aktivt och verkningsfullt förebyggande arbete handlar både om att
motverka att våld utövas och att avbryta våld som pågår. Ett brett
förebyggande arbete riktar sig till både kvinnor och män, även till dem
som inte själva är direkt berörda i sin vardag. Insatser riktade till både
potentiella och konstaterade förövare är en central och viktig del i det
före-byggande arbetet. Barn och unga är också viktiga målgrupper i
det förebyggande arbetet. Därför är det angeläget med tidiga insatser i
skolan och i andra sammanhang där barn och ungdomar befinner sig.
•
Samhällets ansvar
Rättsväsendets myndigheter, hälso- och sjukvården, skolan och
socialtjänsten har alla en viktig roll i det förebyggande arbetet genom
sina nära kontakter med människor i deras vardag. Genom ett
professionellt bemötande, rutiner och dokumentation, samt kunskap
om mäns våld mot kvinnor, s k hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i samkönade relationer, ökar förutsättningarna för att en
våldsutsatt person eller en person som lever under hot om våld får rätt
hjälp.
Polisen ska vara tillgänglig för att kunna rycka ut och göra snabba
insatser när brott begås. Genom att beakta brottsförebyggande
aspekter, särskilt beträffande kvinnors utsatthet, vid samhällsplanering

och byggande kan risken för att utsättas för brott i utomhusmiljön
minska.
•
Stärkt kvalitet och effektivitet i rättsväsendet
Bekämpandet av mäns våld mot kvinnor, s k hedersrelaterat våld och
förtryck samt våld i samkönade relationer, är en uppgift och utmaning
för rättsväsendet. Rättskedjan – särskilt polis och åklagare – ska
fungera effektivt så att brott som begås utreds och lagförs skyndsamt.
Straffen för våldsbrott ska vara rimliga och proportionerliga. Samhällets reaktion måste på ett tydligt sätt markera allvaret i den kränkning
som sådan brottslighet innebär för offren.
Lagstiftning kring äktenskap, registrerat partnerskap, skilsmässa och
bodelning ska vara utformad på ett sådant sätt att en våldsutsatt
persons rättigheter garanteras. Det gäller även regler om vårdnad och
umgänge. Alla som bor i Sverige ska skyddas av lagen. Människors
rättigheter får inte inskränkas med hänvisning till religion eller
tradition.
Våldsutsatta personer ska kunna känna sig trygga i sina kontakter med
rättsväsendet. Då barn kommer i kontakt med rättsväsendet måste
särskild hänsyn tas till deras speciella behov och förutsättningar. Det är
därför angeläget att det finns kunskaper om dessa frågor inom hela
rättskedjan. Det är också viktigt att de som anmäler brott får ett
professionellt bemötande av samtliga aktörer i rättsväsendet.
•
Utveckling av insatser riktade till våldsutövare
Inom kriminalvården måste det finnas programverksamhet att erbjuda
våldsutövare. Det ska gälla inom kriminalvårdens alla verksamheter.
Även utanför kriminalvården är det angeläget att sådan
programverksamhet utvecklas. Insatserna som är riktade till män som

utövar våld ska utvärderas, utvecklas och kvalitetssäkras. Kvinnors
och barns säkerhet ska vara central i all verksamhet riktad till män som
utövar våld.
•
Ökad samverkan
Många aktörer, både offentliga och ideella, kommer i kontakt med
våldsutsatta människor. Ett ökat samarbete inom och mellan
myndigheter och andra aktörer som kommer i kontakt med
våldsutsatta och förövare är av avgörande betydelse för att utsatta
personer ska få den hjälp de behöver. Samarbetet ska ske med kunskap
om och respekt för varje myndighets uppdrag och kompetens.
Regelverk, rutiner och myndigheters sätt att arbeta får inte utan goda
skäl hindra ett fördjupat samarbete.
•
Ökade kunskaper
Ökade kunskaper är avgörande för alla insatser som görs för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck
samt våld i samkönade relationer. Genom bl.a. forskning ska
kunskaperna på området öka och fördjupas och genom utbildning ska
kompetensen hos myndigheter och ideella organisationer som kommer
i kontakt med våldsutsatta och förövare utvecklas. Det är även viktigt
att ta del av erfarenheter från andra länder och att samverka för att
utveckla kunskap och tillämpningar. Uppföljning och utvärdering av
myndigheternas verksamhet och särskilda satsningar inom området är
en viktig del av kvalitetssäkring och kunskapsutveckling.
Läs mer om handlingsplanen
Läs hela handlingsplanen (pdf)
Läs om polisens arbete med regeringens handlingsplan för att
förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterade brott
Senast ändrat 2011-03-03

Barnets rättigheter
Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt
och att få komma till tals. FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) antogs 1989. Enligt konventionen ska bland
annat barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som
rör barn.
Läs om barnets rättigheter och barnkonventionen på lättläst svenska
Läs om barnets rättigheter i Sverige
Läs om barnets rättigheter i biståndet till andra länder
FN:s handlingsplan "En värld som passar barn"
Läs om barnets rättigheter i den svenska utrikespolitiken
"Trygga och delaktiga barn". En sammanfattning av regeringens
barnpolitik
Konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år, om inte
barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet.
Konventionen innehåller såväl medborgerliga och politiska som
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Barnkonventionen
innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för
tolkningen av konventionens övriga artiklar:
• Förbud mot diskriminering (artikel 2)
• Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3)
• Rätten till liv och utveckling (artikel 6)
• Rätten att få komma till tals (artikel 12)
De grundläggande principerna innebär att varje barn, utan undantag,

har rätt att få del av sina rättigheter; att barnets bästa skall beaktas vid
alla beslut som berör barn; att inte bara barnets överlevnad utan också
hans eller hennes utveckling skall säkerställas till det yttersta av
samhällets förmåga; samt att barnets åsikter skall få komma fram och
visas respekt. De grundläggande principerna relaterar till varandra och
formar tillsammans en attityd till barn som man skulle kunna kalla
konventionens barnsyn.
Vad innehåller barnkonventionen?
Barnkonventionen innehåller både civila och politiska rättigheter och
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Vissa av rättigheterna,
till exempel yttrandefriheten, religionsfriheten, föreningsfriheten och
rätten till utbildning, tillfredsställande levnadsstandard och bästa
uppnåeliga hälsa regleras både i barnkonventionen och i andra centrala
konventioner om mänskliga rättigheter. Men barnkonventionen
innehåller även en rad rättigheter som är specifika för barn. Det är till
exempel barnets rätt till personlig kontakt med sina föräldrar, rätt till
omvårdnad för ett barn som berövats sin familjemiljö och barnets rätt
till kostnadsfri utbildning.
Fakultativa protokoll
Barnkonventionen har även två fakultativa tilläggsprotokoll. Det första
rör frågan om barns indragning i väpnade konflikter och ålägger
staterna att vidta åtgärder för att barn, d.v.s. personer under 18 år, inte
skall delta direkt i sådana konflikter. Minimiåldern för obligatorisk
rekrytering höjs därmed från 15 till 18 år jämfört med
barnkonventionen. Det andra protokollet behandlar frågan om sexuell
exploatering av barn, handel med barn och barnprostitution samt
barnpornografi.Sverige har ratificerat bägge fakultativa
tilläggsprotokoll.
Barnets rättigheter i andra internationella överenskommelser

De flesta mänskliga rättigheter gäller både barn och vuxna. Men det
finns även andra konventioner än barnkonventionen som innehåller
bestämmelser som särskilt rör barn. En av dem är ILO-konventionen
(nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för att avskaffa de
värsta formerna av barnarbete. Likaså innehåller Europakonventionen
bestämmelser som är särskilt viktiga för barn, bland andra artikel 8
som reglerar rätten till respekt för privat- och familjelivet. Barnets
rättigheter uttrycks också i konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Lissabonfördraget som trädde ikraft den 1 december 2009 behandlar
även barnets rättigheter. I artikel 3 i EU-fördraget anges att ett av
unionens mål är att främja skyddet av barnets rättigheter. Genom
Lissabonfördraget har Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna blivit rättsligt bindande. I stadgan finns en
särskild artikel om barnets rättigheter.
Granskning av efterlevnaden av rättigheterna (se även faktaruta
ovan)
Barnkonventionen innehåller också regler om hur konventionen ska
tillämpas och hur denna tillämpning ska följas upp och kontrolleras. I
enlighet med artikel 43 i barnkonventionen har en internationell
barnrättskommitté upprättats i FN. Kommitténs uppgift är att följa upp
och kontrollera staternas tillämpning av konventionens regler.
Barnrättskommittén är ett oberoende expertorgan. Staterna ska vart
femte år lämna en rapport om de framsteg som har gjorts för att
förverkliga de rättigheter som anges i konventionen. Rapporteringen
följs av en utfrågningmed företrädare för regeringen. Som underlag
för utfrågningen samlar kommittén även in underlag från andra
aktörer såsomBarnombudsmannen, enskilda organisationer och FN:s
egna organ. Enskildapersoner kan också skicka in information till
kommittén. Efter utfrågningensammanställer kommittén
sinarekommendationer om hur staten kan förbättra sitt arbete för att
leva upp till konventionen. Sverige lämnade sin senaste rapport i
september 2007 och utfrågningen ägde rum den 26 maj 2009.

Barnkonventionen internationellt
Barnkonventionenhar ratificerats av alla världens stater utom Somalia
och USA, och är därmed i princip ett universellt dokument (något som
gäller i alla länder). Men mycket återstår innan konventionen kan
sägas gälla i praktiken världen över. Barns rättigheter kränks varje dag.
Sverige fortsätter därför att arbeta för att barnets rättigheter och
livsvillkor stärks. Det sker genom såväl bilateralt som multilateralt
utvecklingssamarbete. Sverige uppmärksammar särskilt de på vissa
håll omfattande kränkningarna av flickors rättigheter och är
pådrivande för att förbättra livssituationen för barn med
funktionshinder och situationen för barn i väpnade konflikter.

Barns deltagande fick konkret innebörd på
evenemang som hölls parallellt med FN
debatten om barnets rättigheter

Råd till beslutsfattare från barn och unga:
- Skriv och tala så att barn och unga förstår.
- Sprid positiva förebilder av hur barn och unga har kunnat vara med
och påverka.
- Avfärda inte omedelbart det barn och unga säger.
- Visa att ni lyssnar genom att återkoppla besluten till barn och unga.
- När det inte blir som barn och unga föreslår måste beslutsfattare
motivera varför det inte blev så.
- Visa uppskattning och respekt för att barn och unga tar sig tid att
delge sina synpunkter. Bjud på fika! (Ur ”Röster som räknas”,
Barnombudsmannens årsrapport 2006)
Läs om hur barnkonventionen efterlevs i Sverige
•
Konventionen om barnets rättigheter (UD info-skrift)
•
Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om
barnets rättigheter
•
Barnombudsmannens webbplats
•
Tilläggsprotokollet om barn i väpnade konflikter
•
EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt
•
FN:s webbplats om barnets rättigheter
•
Läs svenska UNICEF handbok om barns rättigheter
Senast ändrat 2010-12-17

I panelen satt sex ungdomar från runtom i världen som interacted med
en packad publik av diplomater, practitioners och akademiker
och delade med sig av sina åsikter och erfarenheter om barns
deltagande. Moderator var Ishmael Beah, en f.d. barnsoldat och
numera författare och UNICEF:s företrädare för barn i väpnad
konflikt. Att förmå vuxna att lyssna var den största utmaningen, sa
ungdomarna, men dessa vältaliga aktivister både inspirerade och
utbildade publiken som gick därifrån med många funderingar över hur
barn kan involveras i beslut som rör dem.

Begreppet 'barns deltagande' fick en konkret innebörd på ett
evenemang anordnat av Sveriges representation till FN den 15e
oktober tillsammans med Uruguay, Tjeckien och Belize i
samarbete med UNICEF, Plan International, Save the Children
och War Child Holland.

Sveriges ambassadör Anders Lidén noterade att evenemanget kom
mycket lägligt med tanke på att det är just barns deltagande som är
årets tema för FN:s generalförsamlings 'omnibus' resolution om
barnets rättigheter, en resolution som i år läggs fram av europeiska
unionen tillsammans med de latinamerikanska och karibiska länderna,
med Sverige och Uruguay som facilitatörer.
Som ett av de nio länder som skapade omnibusresolutionen för fjorton
år det särskilt glädjande för Sverige att lägga fram resolutionen i år till
sammans med Uruguay, som också var med i denna grupp, sade Lidén.

Uruguay:s ambassadör José Luis Cancela betonade vikten av ungdom
panelens bidrag till de pågående förhandlingarna om
omnibusresolution, och sade att: "Det är endast genom att lyssna till er
ungdomars erfarenheter med barns deltagande som vi medlemsländer
verkligen kan uppskatta vad denna viktiga rättighet i verkligheten
betyder.
För utom att visa hur relevant barns deltagande är överallt har panelen
tydligt demonstrerat dess relevans i alla olika sammanhang, inklusive
svåra sådana som under väpnade konflikter och i samband med våld
mot barn. "För att bekämpa brott och övergrepp mot barn är det
oumbärligt att barn själva kan tala ut och bidra till lösningar", sade
Lidén.
Detta underströks även av evenemangets hedersgäster, Radhika
Coomaraswamy, generalsekreterarens särskilda representant (SRSG)
för barn och väpnad konflikt, och Marta Santos Pais, SRSG för våld
mot barn. Coomaraswamy lyfte fram den viktiga roll barns deltagande
kunde spela i fredsprocesser och rekonstruktion avderas samhällen.
Santos Pais beskrev hur barns deltagande hade bidragit till FN studien
om våld mot barn, som ligger till grund för hennes mandat. Studien
var ett pionjärprojekt för FN genom att barn var involverade på ett
genomgående och substantiellt sätt, och det första FN dokument som
skrivits också i en barnvänlig version, vilken använts både av
medlemsstater för utbildnings ändamål och av ungdomar för
'advocacy'.
•

Sveriges FN-representation: Video, bilder och citat från
paneldeltagarna

Senast ändrat 2009-10-22

Rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och
lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja
respekten för deras inneboende värde.
- ur FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Efter fem års aktiva förhandlingar i FN kunde samtliga medlemsländer
i slutet av augusti 2006 enas om en konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, och den 13 december antogs den
av FN:s generalförsamling. Den 30 mars 2007 öppnades konventionen
för undertecknande och Sverige var ett av 82 länder som
undertecknade vid detta tillfälle. Konventionen trädde i kraft den 3 maj
2008. Det finns ett protokoll knutet till konventionen som innebär att
enskilda personer eller grupper av personer har möjlighet att klaga till
en övervakningskommitté om de anser att deras rättigheter kränkts.
Staterna kan frivilligt ansluta sig till protokollet.
Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga rättigheter
som funktionshindrade har enligt de konventioner som redan finns.
Den fokuserar på icke-diskriminering och listar nödvändiga åtgärder
för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta såväl
medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter.

Sverige tillträdde konventionen i slutet av 2008
Sverige medverkade mycket aktivt i FN:s arbete med att förhandla
fram konventionen, och som en följd av riksdagens godkännande
beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda
konventionen. Sverige anslöt sig också till det frivilliga protokollet on
enskild klagorätt. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för
Sveriges del.
Inför ratificeringen av konventionen prövades hur väl svensk
lagstiftning överensstämmer med konventionen i samband med
utarbetandet av propositionen 2008/08:29 Mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Tillträdet till konventionen och det
fakultativa protokollet föranleder inga ändringar i gällande
lagstiftning, konstaterar regeringen i propositionen.
Läs regeringens proposition 2008/08:29 Mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har utrett om
Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning),
Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller något annat samhällsorgan
bör vara nationellt övervakningsorgan för konventionen.
Läs betänkandet Främja, Skydda, övervaka – FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SOU 2009:36).
FN:s standardregler
FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet är 22 till antalet.
Reglerna uttrycker tydliga principiella ståndpunkter när det gäller
rättigheter, möjligheter och ansvar på olika samhällsområden. De ger
också konkreta förslag på hur ett land kan minska hinder för personer
med funktionsnedsättning och skapa ett tillgängligt samhälle.

Standardreglerna är inte juridiskt bindande för medlemsstaterna, men
tanken är att de ändå ska påverka hur olika länder formar sin
handikappolitik genom att vara moraliskt förpliktande.
Shuaib Chalklen från Sydafrika har utnämnts till specialrapportör i
handikappfrågor av Sociala utvecklingskommissionen för perioden
2009-2011. Länk till FN:s hemsida http://www.un.org/disabilities/
Läs mer på Regeringens webbplats om handikappfrågor i FN.
Arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning
inom EU
Artikel 13 i EG-fördraget ger EU:s ministerråd möjlighet att vidta
åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av bland annat
funktionsnedsättning. Den 27 november 2000 antogs rådets direktiv
2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i
arbetslivet. Direktivet omfattar bland annat personer med
funktionsnedsättning. Genom EU-stadgan bekräftas i artikel 26 att
Europeiska unionen erkänner och respekterar rätten för personer med
funktionsnedsättning att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa
deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande
i samhällslivet.
Arbetet i Sverige
I den svenska grundlagen, Regeringsformen, anges att det allmänna
ska motverka diskriminering av människor bland annat på grund av
funktionsnedsättning. Sedan den 1 januari 2009 gäller en ny lag om
förbud mot diskriminering i Sverige. I den nya lagen gäller förbudet
mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för sju
diskrimineringsgrunder, inklusive funktionsnedsättning.
Att bekämpa diskriminering är inte tillräckligt för att personer med
funktionsnedsättning ska bli delaktiga i samhällslivet. Samhället måste
också vara tillgängligt. Regeringens arbete med att göra samhället
tillgängligt för funktionshindrade framgår av handlingsplanen Från

patient till medborgare – en nationell handlingsplan för
handikappolitiken från 2000 och Regeringens proposition från 2006,
Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med
funktionshinder (prop. 2005/2006:207).
Inom regeringskansliet pågår en utredning om bristande tillgänglighet
ska var en form av diskriminering.
För den svenska regeringen är det viktigt att handikappolitiken är en
del av alla politikområden och inte behandlas separat. Människor med
funktionsnedsättning omfattas självklart av FN:s alla andra regler på
samma sätt som andra människor. Kunskapen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning måste finnas i alla FN:s
kommittéer och organisationer som världshälsoorganisationen (WHO),
FN:s barnfond (UNICEF) och UNESCO.
En parlamentarisk utredning lämnade i augusti 2008 över en översyn
av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
personlig assistans. Utredningen vill bevara lagen men göra
kompletteringar. Läs mer om LSS-kommitténs förslag.
Läs mer om regeringens handikappolitik.
Diskrimineringsombudsmannen
Handikappsombudsmannen (HO) liksom JämO, DO och HomO, har
upphört att vara fristående myndigheter. Uppgifterna ingår nu i den
nya Diskrimineringsombudsmannen (DO). Myndigheten bildas den 1
januari 2009 när också den nya diskrimineringslagen trädde i kraft.

Urfolkens rättigheter
Ett urfolk härstammar från folkgrupper som bodde i landet eller i ett
geografiskt område, som landet tillhör, vid tiden för erövring eller
kolonisation eller fastställande av nuvarande statsgränser och vilka har
behållit en del eller alla sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och
politiska institutioner.
Genom sin speciella relation till land och vatten är ett urfolk i behov
av andra rättigheter än minoriteterna i övrigt för att utveckla sin
identitet och kultur. Folkrättsligt går regelverket för urfolk längre än
för övriga minoritetsgrupper i ett land.
Den 13 september 2007 antog FN:s generalförsamling en
deklaration om urfolkens rättigheter, som har förhandlats under
många år. Representanter för världens urfolk, bland annat
samerna i Norden, har deltagit aktivt i arbetet. 143 länder valde
att rösta för deklarationen, 11 avstod och 4 röstade emot
(Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA).
Läs deklarationen
Läs mer om deklarationen på FN:s webbplats

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska enligt diskrimineringslagen
utöva tillsyn över att lagen följs och verka för att diskriminering som
har samband med bl.a. funktionsnedsättning inte förekommer.

Samerna är att betrakta som ett urfolk i Sverige och är en grupp som
har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling. Målet för den
svenska samepolitiken är en levande samisk kultur byggd på en
ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar samt ett ökat
samiskt självbestämmande.

Läs mer om den nya diskrimineringslagen. Senast ändrat 2009-10-12

Läs mer om regeringens samepolitik på regeringen.se

FN-forum för frågor som rör urfolken
FN har sedan år 2000 ett permanent forum för urfolksfrågor. Det har
16 medlemmar. Åtta medlemmar har utsetts av urfolksgrupper och åtta
medlemmar har utsetts av stater.

ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar samt ett ökat
samiskt självbestämmande.

I maj 2007 sammanträdde FN:s permanenta forum för urfolk (UNPFII)
för sjätte gången. Mötets särskilda tema var "Territorier, land och
naturresurser".

Åren 1994 - 2004 var FN:s första urfolksårtionde. Två av
målsättningarna inom ramen för årtiondet var att en internationell
deklaration om urfolk skulle antas och att ett permanent forum för
urfolksfrågor skulle inrättas inom FN-systemet. Den senare
målsättningen uppfylldes genom att FN den 28 juli 2000 beslutade att
etablera det permanent forumet för urfolksfrågor.

Från svensk sida deltog personal från Sveriges ständiga representation
vid FN samt svenska Sametingets ordförande Lars-Anders Baer, som
även valts till en av de åtta urfolksrepresentanterna i detta FN-forum.

Målsättningen om en internationell deklaration uppnåddes i september
2007, då FN:s generalförsamling med stöd av 143 röstande länder
antog deklarationen.

Webbplats: FN:s permanent forum för urfolk, UNPFII
Inom ramen för FN:s råd för mänskliga rättigheter finns även en
"mekanism" eller expertgrupp för urfolksfrågor med fem medlemmar
som möts under en vecka per år och sedan rapporterar till MR-rådet.

Senast ändrat 2010-04-08

Läs mer om FN:s MR-råd
FN:s årtionde för urfolk
I december 2004 beslöt FN:s generalförsamling att FN:s andra
urfolksårtionde skulle inledas den 1 januari 2005. Årtiondet har bland
annat som mål att verka för icke-diskriminering och för urfolkens
deltagande i samhällslivet, i synnerhet i beslut som rör urfolk.
Samerna är att betrakta som ett urfolk i Sverige och är en grupp som
har folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling. Målet för den
svenska samepolitiken är en levande samisk kultur byggd på en

Rättigheter för HBT-personer
Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller
könsöverskridande identitet eller uttryck står i strid med den
grundläggande principen om alla människors lika värde och
rättigheter. Sådan diskriminering är förbjuden, uttryckligen eller
underförstått, enligt svensk och internationell rätt.
Det internationella regelsystemet
FN:s konventioner om mänskliga rättigheter är grunden för nationellt
och internationellt skydd för homo-, bisexuella eller transpersoners
(HBT-personer) åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
Sexuell läggning anges inte uttryckligen som diskrimineringsgrund i
artikel 26 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska
rättigheter. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har emellertid
fastslagit att artikel 26 även omfattar homo- och bisexuella. FN:s
kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter framhöll
under 2009 att såväl sexuell läggning som könsidentitet omfattas av
diskrimineringsskyddet i artikel 2 (2) i FN:s konvention om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. FN:s kommitté för
barnets rättigheter har också framhållit att diskrimineringsförbudet
omfattar sexuell läggning. Denna tolkning är emellertid inte allmänt
accepterad av FN:s alla medlemsstater. Sverige och övriga EU-stater
strävar dock efter att dessa tolkningar successivt ska bli mer allmänt
accepterade av alla världens stater liksom att frågan om sexuell
läggning diskuteras i olika internationella sammanhang. Därför var det
en framgång när 66 länder, inklusive Sverige, hösten 2008
presenterade en deklaration i FN:s generalförsamling om HBTpersoners rättigheter. Deklarationen är historisk eftersom det var första
gången som en samlad åsiktsförklaring gjordes i generalförsamlingen

till förmån för HBT-personers rättigheter. Läs mer om deklarationen
Sverige verkar aktivt för att alla länder ska avkriminalisera sexuella
kontakter mellan vuxna personer av samma kön och att skydd mot
diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet införs.
Bl.a. lyfter Sverige fram situationen för HBT-personer i dialog med
andra länder och inom ramen för den s.k. universella granskningen i
FN:s råd för mänskliga rättigheter. Sverige och EU agerar också
genom uppvaktningar och offentliga uttalanden mot lagförslag som
medför diskriminering av HBT-personer eller förföljelse av personer
som försvarar de mänskliga rättigheterna med koppling till dessa
frågor. Sverige och de andra nordiska länderna driver också frågan om
diskriminering på grund av sexuell läggning inom ramen för
resolutionen om summariska avrättningar i FN:s generalförsamling
samt FN:s råd för mänskliga rättigheter.
Europakonventionen
Inte heller i artikel 14 i Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna
(Europakonventionen), som föreskriver ett förbud mot diskriminering
som är begränsat till de i konventionen och tilläggsprotokollen
garanterade fri- och rättigheterna, anges uttryckligen sexuell läggning
som diskrimineringsgrund. Av praxis från Europadomstolen framgår
emellertid att artikeln – i kombination med andra artiklar i
konventionen – har ansetts vara tillämplig då en person diskrimineras
på grund av sin sexuella läggning eftersom diskrimineringsgrunderna
inte är uttömmande. Europakonventionen gäller som lag i Sverige.
HBT-frågor inom EU
Europeiska unionens råd har enligt artikel 13 i EG-fördraget möjlighet
att vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering bland annat på grund

av sexuell läggning. Den 27 november 2000 antogs rådets direktiv
2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i
arbetslivet, vilket bland annat innefattar ett förbud mot diskriminering
på grund av sexuell läggning. Det gemenskapsrättsliga skyddet mot
diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung är dock än
så länge mer långtgående än motsvarande skydd för t.ex. sexuell
läggning.
Ett nytt direktiv är under beredning, som omfattar förbud mot
diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder,
ålder eller sexuell läggning. Förbudet ska gälla på flera
samhällsområden, t.ex. social trygghet, hälso- och sjukvård och
utbildning. Sverige arbetar aktivt för att antidiskrimineringsdirektivet
är så brett som möjligt och att det säkerställer samma nivå av skydd
mot diskriminering oavsett diskrimineringsgrund.
Även Europaparlamentet har engagerat sig i HBT-frågor. I en
resolution som antogs 18 januari 2006 fördömde Europaparlamentet
skarpt homofobi och all diskriminering på grund av sexuell läggning i
Europa. Parlamentet uppmanade såväl Kommissionen som
medlemsstaternas regeringar att vidta åtgärder för att skydda homooch bisexuella mot diskriminering, hat och våld.
Av artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna framgår att diskriminering på grund av bland annat
sexuell läggning ska vara förbjuden. Stadgan är än så länge endast en
politisk avsiktsförklaring men om Lissabonfördraget träder i kraft blir
stadgan bindande.
HBT-frågor inom Europarådet
Sverige arbetar aktivt inom Europarådet för HBT-rättigheter.
Europarådets ministerkommitté tillsatte 2009 en expertkommitté om
diskriminering på grund av sexuell läggning eller

könsöverskridandeidentitet eller uttryck, där Sveriges expert,
generaldirektör Hans Ytterberg, var ordförande. Expertkommittén
tog fram ett förslag till rekommendation till alla Europarådets 47
medlemsstater om åtgärder för att motverka diskriminering på grund
av sexuell läggning eller könsöverskridandeidentitet eller uttryck med
syftet att säkerställa respekten för homo-, bi- och transsexuellas
åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och att främja tolerans. Den
31 mars 2010 antog Europarådets
Ministerkommitté rekommendationen. Det är första gången någonsin
som ett internationellt dokument uttryckligen fastställer rättigheter för
HBT-personer.
Läs Ministerkommitténs rekommendation
HBT-frågor i Sverige
Situationen för HBT-personer i världen uppmärksammades i
regeringsförklaringen från den 6 oktober 2006. Med det blev Sveriges
regering den första regeringen någonsin som lyfte in frågan i en
regeringsförklaring.
Regeringsförklaringen 6 oktober 2006
”I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck. Det
är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta. Respekten för de
mänskliga rättigheterna skall vara universell.”
Den nya diskrimineringslagen
Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft i Sverige
där de tidigare sju diskrimineringslagarna slogs samman till en lag.
Till de redan befintliga diskrimineringsgrunderna, där sexuell läggning
är en, lades också två nya - ålder och könsöverskridande identitet eller
uttryck.

Samtidigt slogs de tidigare fyra myndigheterna, inklusive
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
(HomO), samman till en myndighet - Diskrimineringsombudsmannen.
Diskrimineringsombudsmannen ska svara för tillsynen över att den
nya lagen följs.
Genom den nya lagen infördes skydd mot diskriminering på
samhällsområden där förbud mot diskriminering tidigare inte funnits i
lag, nämligen offentlig anställning, värnplikt och civilplikt, all
utbildningsverksamhet, allmän sammankomst och offentlig
tillställning.
Läs mer om den nya diskrimineringslagen
Familjerättsfrågor
Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap i
Sverige. Ändringarna i äktenskapsbalken innebär att två personer av
samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika
kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas därmed på samma
sätt oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön.
Sedan den 1 februari 2003 kan registrerade partners prövas som
adoptivföräldrar på samma sätt som gäller för gifta par. Registrerade
partners och sambor av samma kön kan också utses att gemensamt
utöva vårdnaden om ett barn. För de samkönade par som väljer att ingå
äktenskap gäller numera samma regler om adoption som sedan tidigare
gällt för heterosexuella par.
Assisterad befruktning med donerade spermier får utföras också när en
kvinna är gift, registrerad partner eller sambo med en annan kvinna.
Makan, partnern eller sambon ska tillsammans med den befruktade
kvinnan anses vara förälder till det barn som föds, förutsatt att hon har

samtyckt till behandlingen och att det är sannolikt att barnet har avlats
genom denna.
Pågående lagstiftningsarbete i Sverige
Grundlagsutredningen, som hade till uppgift att göra en samlad
översyn av regeringsformen, överlämnade sitt betänkande En
reformerad grundlag (SOU 2008:125) den 17 december 2008. Vad
gäller diskrimineringsskyddet i regeringsformen föreslås det att
diskrimineringsskyddet utvidgas så att det även omfattar ett förbud
mot normgivning som innebär att någon missgynnas med hänsyn till
sexuell läggning.
Straffnivåutredningen lämnade i ett betänkande i oktober 2008 (SOU
2008:85) förslag till lagändringar som ska leda till att försvårande
omständigheter får större genomslag vid straffmätningen. Exempel på
försvårande omständigheter kan vara att en anledning till brottet har
varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av
sexuell läggning. Betänkandet har remissbehandlats och förslagen
bereds inom Regeringskansliet.
Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning föreslog i ett
betänkande i januari 2007 (SOU 2007:3) att regler om föräldraskap för
kvinnor i lesbiska förhållanden som infördes år 2005 ska utvidgas till
att gälla också barn som kommer till genom assisterad befruktning
utanför den svenska sjukvården. Det föreslås att föräldraskapet för en
registrerad partner bör presumeras på liknande sätt som faderskapet för
mannen i ett äktenskapet. Vidare föreslås åtgärder för att ytterligare
förbättra möjligheterna för barn som kommer till genom assisterad
befruktning med donerade spermier eller ägg att få kännedom om sitt
biologiska ursprung. Betänkandet har skickats ut på remiss.
•
•
•

Faktablad: Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck
Faktablad: Könsneutrala äktenskap och vigsel
DO:s webbplats
Senast ändrat 2010-08-09

Flyktingars rättigheter
När människor är hotade och inte har möjlighet att få skydd inom sitt
land söker de skydd i andra länder. FN:s flyktingkonvention från 1951
med 1967 års tilläggsprotokoll är ett grundläggande skyddsnät.
Konventionen syftar till att ge skydd för dem som utsätts för grova
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Det är alltså människor som omfattas av FN:s flyktingkonvention och
efter bedömning får "flyktingstatus" som har rätt till asyl enligt
folkrätten.
Enligt konventionen är en flykting en person som känner en
välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland på
grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller
på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning.
Många länder, däribland Sverige, ger även skydd till personer som inte
omfattas av konventionen såsom de som riskerar dödsstraff, tortyr
eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i
hemlandet.
Rätten att söka asyl finns även uttryckt i artikel 14 i FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna och i EU-stadgan om
mänskliga rättigheter.
UNHCR
FN:s högkommissarie för flyktingar (UNHCR) inrättades 1950 och har
ett grundläggande mandat att utifrån flyktingkonventionen angående
flyktingars rättsliga ställning och 1967 års tilläggsprotokoll verka för
skydd åt personer som på grund av fruktan för förföljelse flytt från sitt

hemland.
Sverige stödjer UNHCR:s arbete och är en av de största
bidragsgivarna till organisationen. Sverige verkar också för att
konventionens skyddsnät får en global täckning genom att uppmana de
regeringar, som ännu ej gjort så, att ansluta sig till konventionen
angående flyktingars rättsliga ställning och dess tilläggsprotokoll.
Flyktingpolitiken består inte bara av att ta emot flyktingar i Sverige.
Däri ingår också arbete i FN och andra internationella fora för att lösa
konflikter mellan länder, arbete inom EU och annat internationellt
samarbete samt bistånd i olika former.
Förbud mot utvisning och avvisning vid risk för tortyr
Personer som löper risk att utsättas för tortyr får inte utvisas, avvisas
eller utlämnas. Detta fastslås i artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr
och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning. Artikel 3 i Europakonventionen stadgar ett förbud mot
tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Genom fastslagen praxis av Europadomstolen innefattar artikel 3 även
ett förbud mot utvisning, avvisning eller utlämning om en person
riskerar att utsättas för tortyr.
Finns det risk för dödsstraff får aldrig en person avvisas från Sverige.
Asyl- och migrationsfrågor är sedan 1999 en del av gemenskapsrätten
inom EU. Arbetet med ett gemensamt europeiskt asylsystem har
påbörjats. Den pågående harmoniseringen inom området syftar till att
minska skillnaderna i medlemsländernas asyllagstiftning.
Läs mer om den svenska asylpolitiken

Senast ändrat 2010-05-06

Migranters rättigheter

FN:s konvention om migrerande arbetares och deras familjers
rättigheter

Cirka 175 miljoner människor bor utanför sitt eget hemland i dag,
nästan hälften är kvinnor, och cirka 90 miljoner av dem är
arbetstagare. 15 procent saknar uppehållstillstånd i det land de
arbetar. Lågutbildade migranter kan vara mer utsatta för
exploatering och kränkande behandling om de inte har tillgång
till välfärds- och samhällssystem och inte har tillgång till
rättssystemet i det land de arbetar i.

Sedan 1990 finns inom ramen för FN en konvention om migrerande
arbetares och deras familjers rättigheter med tillhörande
övervakningskommitté.

ILO
Internationella arbetsorganisationen, ILO, har lång erfarenhet av att
arbeta för migranters rättigheter. Migranters rättigheter ingår i ILOs
grundläggande regelverk för arbetstagare, Core Labour Standards.
Enligt ILO förväntas antalet arbetstagare som arbetar utanför sina
hemländer öka kraftigt de kommande årtiondena.
ILOs program för migranters rättigheter syftar till att försvara
migranters rättigheter, hjälpa stater att finna bra system för reglerad
invandring och att sprida kunskap om migranter.
ILO har antagit två konventioner om migranters rättigheter (1949 och
1975).
De stater som anslutit sig till ILO:s konventioner ska rapportera om
statens arbete för genomförandet av rättigheterna. Staterna måste ge
inhemska representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
tillfälle att yttra sig över rapporterna.
Läs mer på ILO:s webbplats (på engelska)

Endast 36 stater har ratificerat konventionen (april 2007). Sverige har
inte ratificerat den. I nuläget finns heller inga planer på att Sverige ska
ratificera den.
OECD
OECD tar fram intressanta studier om migration och dess påverkan på
en rad områden (arbetsmarknad, befolkningsmängd, skattesystem,
ekonomisk tillväxt, utbildning och internationellt
utvecklingssamarbete). OECD ger råd till sina medlemsländer om hur
de bör förhålla sig till migrationsfrågorna.
Läs om migration på OECD:s webbplats
Människohandel
Handel med människor mellan länder eller inom ett land är
sammankopplad med fattigdom och sociala och ekonomiska orättvisor
inom och mellan länder.
Det är en komplex fråga som rör mänskliga rättigheter, kampen mot
den organiserade brottsligheten, migrationsfrågor samt jämställdhet
mellan kvinnor och män.
För att bekämpa den krävs samarbete mellan ursprungs-, transit- och
destinationsländer och ett mycket brett angreppssätt med samarbete
mellan olika myndigheter och organisationer och även näringslivet.
Läs mer om människohandel

Senast ändrat 2008-02-27

Folkmord
Den 9 december 2008 är det 60 år sedan folkmordskonventionen
antogs av FN:s generalförsamling. Sverige har ett starkt intresse
av en internationell rättsordning som gör det möjligt att ställa
dem som är ansvariga för de allra grövsta brotten mot de
mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten till svars.
Offer för folkmordet i Kambodja. Foto: Johan Borgstam/
Utrikesdepartementet
Folkmord och andra brott mot mänskligheten är grova kränkningar av
mänskliga rättigheter i mycket stor skala. I väpnade konflikter hamnar
civila ofta i kläm eller är själva måltavlor och utnyttjas på ett
skoningslöst sätt av de stridande parterna. Det är vanligt att en
samhällsgrupp beskrivs som ett konkret hot mot en annan grupp. Om
målet blir att fördriva eller att förinta en grupp är det ett
folkmordsbrott.
Folkmordskonventionen och begreppet folkmord
Termen folkmord tillkom när det blev nödvändigt att namnge
nazisternas oerhörda brott mot det judiska folket - Förintelsen. Det var
mot denna mörka bakgrund som begreppet accepterades i den folkrättsliga terminologin och fick sin juridiska utformning i
folkmordskonventionen (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) som antogs av FN:s generalförsamling 1948.
Folkmord definieras enligt folkmordskonventionen som handlingar
begångna i avsikt att utplåna, helt eller delvis, en grupp på nationella,
etniska, rasmässiga eller religiösa grunder. Till sådana handlingar
räknas dödande eller orsakande av allvarlig kroppslig eller mental

skada på medlemmar tillhörande en sådan grupp. Dit hör också att
medvetet skapa levnadsförhållanden avsedda att åstadkomma fysiskt
utplånande av en grupp, helt eller delvis, att genomföra åtgärder
avsedda att förhindra födslar inom gruppen eller att tvångsförflytta
barn tillhörande gruppen till en annan grupp. Brottet kan begås såväl
under freds- som krigstid. Idag är förbudet mot folkmord
sedvanerättsligt bindande, vilket innebär att folkmord utgör ett
internationellt brott oavsett var och av vem det begås och oavsett om
den stat där brottet begås har tillträtt folkmordskonventionen eller ej.
Brottet folkmord har en specifik definition, genom att de gärningar
med vilka brottet genomförs (t.ex. mord, våldtäkt) måste vara
genomförda med föresatsen att helt eller delvis utplåna en specifik
grupp. Detta innebär att en gärning inte nödvändigtvis behöver vara
folkmord i detta begrepps folkrättsliga bemärkelse, om ovannämnda
föresats inte är uppfylld. Brottet kan då istället utgöra brott mot
mänskligheten eller krigsförbrytelser. Även dessa brott tillhör tillsammans med folkmord – folkrättens allra allvarligaste. Även för
dessa brott måste de ansvariga ställas till svars. Även i dessa fall har
omvärlden rätt och skyldighet att agera.
Att förebygga folkmord – när världen måste ingripa
Det finns alltför många exempel på situationer när det internationella
samfundet har misslyckats med att förhindra folkmord och andra brott
mot mänskligheten. Man har reagerat för långsamt och med
otillräckliga insatser. Alltför ofta har den politiska viljan att ingripa i
tid saknats. Folkmordet i Rwanda kom inte helt utan förvarning.
Varningssignalerna fanns där. De förmedlades till FN, stormakterna
och till alla andra som följde utvecklingen i Rwanda. Ändå vidtogs
under lång tid inga internationella motåtgärder. Trots den
internationella närvaro som fanns i Rwanda agerade inte
säkerhetsrådet i tid för att stoppa folkmordet.

Vad kan vi då göra för att det inte ska hända igen? Vad gör FN för att
förebygga folkmord och för att få stopp på övergrepp i tid? Hur kan
Sverige bidra?
FN har de senaste åren stärkt sin förmåga att förebygga folkmord.
Inom FN inrättades 2004 en särskild funktion med uppgift att arbeta
för att förhindra folkmord och massövergrepp, i form av en särskild
rådgivare till FN:s generalsekreterare. Posten innehades de första åren
av Juan Méndez. I maj 2007 utsågs Francis Deng, Sudan, till Méndez
efterträdare, samtidigt som posten höjdes till generalsekreterarens
särskilde representant för förebyggande av folkmord och
massövergrepp (Special Adviser for the Prevention of Genocide and
Mass Atrocities). Till sin hjälp har den särskilde rådgivaren även fått
en särskild rådgivare för skyldigheten att skydda (Special Adviser for
the Responsibility to Protect), Edward Luck.
Sverige har bidragit med finansiellt stöd och andra åtgärder för att göra
den särskilde representantens verksamhet känd. Den svenska
regeringen var mycket aktiv i EU och FN för att få till stånd en
särskild funktion i FN-systemet för förebyggande av folkmord.
Regeringen ger även bidrag till frivilligorganisationer som arbetar för
principen om skyldigheten att skydda.
Skyldighet att skydda - Responsibility to protect (R2P)
Vid FN:s toppmöte 2005 enades världens ledare om att staterna har det
primära ansvaret för att skydda sina egna befolkningar.
Det internationella samfundet har också ett kollektivt ansvar att agera
när staternas regeringar inte lever upp till sitt ansvar att skydda de
mest utsatta. Läs mer om staters skyldighet att skydda sina
befolkningar.

Hur straffar man de ansvariga?
Varje stat har en skyldighet att lagföra personer som gjort sig skyldiga
till folkmord. Även om det fortfarande är mycket svårt för omvärlden
att stoppa och förebygga brott finns också några viktiga framsteg i
utvecklingen. För att komma till rätta med problematiken med
straffrihet har flera internationella domstolar inrättats: den
internationella brottmålsdomstolen samt specialdomstolarna för
Rwanda, Sierra Leone, det forna Jugoslavien och Kambodja. Dessa
domstolar har visat sig kunna ställa personer misstänkta för
internationella brott inför rätta, till och med i några fall medan en
konflikt fortfarande pågår. Specialdomstolarna för Rwanda och det
forna Jugoslavien har i flera fall dömt personer för folkmord. Den
internationella domstolen i Haag har dömt Serbien för dess oförmåga
att förhindra folkmordet i Srebrenica 1995. Läs mer om internationella
domstolar och tribunaler
Kvinnor är viktiga för att förhindra konflikt och skapa fred
I en resolution som antogs av FN:s säkerhetsråd år 2000 (resolution
1325) står att kvinnor har en minst lika viktig roll som män när det
gäller att förebygga konflikter och verka för fred. Kvinnor kan också
vara extra utsatta i en konflikt och behöva extra skydd. FN:s
säkerhetsråd, antog i juni 2008, en resolution (1820) om sexuellt våld
mot civila i konflikter. Resolutionen är ett viktigt steg för stärka
skyddet för civila i väpnade konflikter. Båda resolutionerna är
dessutom fundamentala byggstenar för att långsiktigt stärka kvinnors
och flickors roll i samhället och i förlängningen för hållbar fred och
stabilitet. Läs mer om resolution 1325 och 1820
•
Läs hela folkmordskonventionen
Senast ändrat 2010-05-20

Väpnade konflikter
Brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer ofta under
väpnade konflikter och kränkningar av de mänskliga
rättigheterna tenderar i sig att vara konfliktskapande. Omvänt
kan man säga att respekt för de mänskliga rättigheterna kan
förebygga väpnade konflikter.
De flesta av dagens väpnade konflikter är inbördeskrig, så kallade
interna väpnade konflikter. Skyddsreglerna i interna och internationella
väpnade konflikter utgörs i första hand av den internationella
humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna. Skillnaden mellan
den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna är framför allt att
den humanitära rätten endast gäller vid väpnade konflikter, medan
skyddet för de mänskliga rättigheter ska upprätthållas både i fredstid
och i en väpnad konflikt. De två rättsområdena utgår från samma
grundsats: alla människors lika värde. Oavsett vem en människa är,
oavsett var hon kommer ifrån eller vad hon har gjort har hon samma
rättigheter. Regeringar har dock under vissa förhållanden möjlighet att
sätta flera av de mänskliga rättigheterna ur spel om landet befinner sig
i en krissituation. Det rättsliga skyddet för enskilda personer som
befinner sig i ett konfliktområde eller i ett land med våldsamma inre
oroligheter kan därför bli otillräckligt.
Respekt för mänskliga rättigheter förebygger konflikter
Kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan vara en av flera orsaker
till väpnade konflikter. Förtryck och repressiv kontroll leder ofta till en
eskalerande våldsspiral som kan övergå i väpnad konflikt. Etnisk
diskriminering och andra typer av brott mot gruppmedlemmars
mänskliga rättigheter är några av de främsta orsakerna till interna
konflikter. I länder med resursknapphet, sned ekonomisk fördelning

och brist på deltagandeprocesser utnyttjas allt oftare ojämlik
fördelning mellan majoritet och minoritet för att underblåsa missnöje
och skapa våldsamma etniska och religiösa motsättningar. Mänskliga
rättigheter och minoritetsfrågor har därför en central ställning i den
internationella diskussionen om konfliktförebyggande åtgärder.
Ökat skydd för konfliktutsatt befolkning
Situationen för civilbefolkningen i dagens konfliktområden är mycket
svår. I många fall hamnar befolkningen mellan de stridande
fraktionerna eller utnyttjas på olika sätt av de stridande parterna. Allt
vanligare är att en av konfliktens mål är att fördriva och/eller förinta en
annan befolkningsgrupp. Etnisk rensning har blivit ett begrepp som
tydligt klargör syftet med krigshandlingarna.
Det som ibland förkortas Responsibility to Protect eller "R2P" är en
folkrättslig princip om att det är varje stats skyldighet att skydda sin
befolkning mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott
mot mänskligheten. Den antogs av FN:s medlemsstater på FN:s
toppmöte 2005.
Principen innebär också att det finns en kollektiv skyldighet för
omvärlden att ingripa för att skydda en befolkning, men först måste
FN:s säkerhetsråd fatta beslut.
Sverige anser att det internationella samfundet här har ett
grundläggande ansvar. I detta sammanhang har också arbetet för att
inrätta en internationell permanent brottmålsdomstol särskild
betydelse. Samtidigt måste ansträngningar göras för att se till att lagar
stiftas och institutionella ramverk sätts på plats i ett post-konfliktskede
för att minska risken för att nya brott mot de mänskliga rättigheterna
begås, vilket kan leda till att konflikten blossar upp ånyo.

Dilemma i fredsarbetet: försoning eller upprättelse?
Hur ska tidigare förbrytelser mot mänskliga rättigheter hanteras i en
fredsprocess? En allmän amnesti kan påskynda fredsavtalet medan
tendenserna att inte göra upp med tidigare övergrepp kan bli ett hot
mot en hållbar fred.
Olika länder hanterar detta problem på olika sätt. Behovet av politisk
stabilitet kan i vissa lägen tala för en tidig amnesti åt de som begått
våldshandlingar. Samtidigt är det viktigt att offren och deras familjer
ges upprättelse. Detta kan vara avgörande för att kunna nå nationell
försoning.
Den internationella organisationen IDEA i Stockholm har arbetat med
denna fråga.
Läs mer på IDEA:s webbplats
I april 2006 publicerades temasidor om förebyggande av folkmord
på denna webbplats.
Läs temasidorna: Folkmord - när världen måste ingripa
•
•

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
Sveriges samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
Regeringens proposition 2001/02:88
•
"Humanitär rätt och mänskliga rättigheter: samspel under
utveckling" (Totalförsvarets folkrättsråds skriftserie)
•
Stockholms internationella forum
Senast ändrat 2008-06-24

Våld och förtryck i hederns namn
Kvinnor och män, flickor och pojkar har samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet. Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla
att utsättas för våld och övergrepp. Därför ligger det ingen heder i att
begå ett brott i hederns namn.
Vad är s k hederrelaterat våld?
Det som kallas hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld
mot kvinnor generellt, sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella
föreställningar. När det gäller hedersrelaterat tänkande är kontrollen av
flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till ett
kollektiv. I "hederstänkandet" står föreställningar om oskuld och
kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt
flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende.
Hur kan våldet se ut?
Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan
sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och
kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och
rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och
skilsmässa. I sin mest extrema form kan hederstänkandet i hot om våld
och våld, inklusive dödligt våld.
Särskild kunskap
Det s k hedersrelaterade våldets kollektiva uttryck innebär att det kan
finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor
och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att
våldet godkänns av familjen och den närmaste omgivningen, även av
andra kvinnor. Detta gör att det i vissa fall är viktigt med särskilda
insatser för att bekämpa s k hedersrelaterat tänkande. Specifik kunskap

och särskilda rutiner är nödvändigt, exempelvis i polisutredningar, vid
riskbedömningar och vid bedömningar av vilka stödinsatser som bör
ges till den våldsutsatta personen.
Olika uttryck
"Hederstänkandet" kan ta sig olika uttryck beroende på kulturella
föreställningar och religion, men är inte kopplat till någon specifik
kultur eller religion. Hederstänkande kan även förekomma i ickereligiösa sammanhang. Tvångsäktenskap och könsstympning är
specifika företeelser som har sin grund i bl.a. föreställningen om att
mäns och familjers heder är avhängig kvinnors och flickors sexuella
beteende (därför kontrolleras flickans och kvinnors sexualitet genom
könsstympning).
Arrangerade äktenskap har inte sällan starka inslag av påverkan och
det kan vara svårt att avgöra om det fråga om ett tvångsäktenskap. Att
gå emot familjens och andra släktingars tradition och önskemål kan för
den enskilda flickan eller kvinnan, och även för unga män, vara så
kännbart att det i praktiken inte är ett möjligt alternativ. S k
hedersrelaterat våld och förtryck drabbar också homo- och bisexuella
av båda könen, samt transpersoner eller transsexuella personer.
Förebyggande arbete
Målet är att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck, att
förbättra attityderna hos dem som anser att familjens heder är
beroende av flickors och kvinnors uppförande och att behovet av
platser på skyddat boende ska tillgodoses. Åtgärderna är i huvudsak
förebyggande och inriktas på ett bättre skydd av den enskilda
individen. För att de utsatta ska få rätt hjälp krävs att myndigheterna
har goda insikter om hedersrelaterad våld och förtryck.

Läs mer om våld mot kvinnor och regeringens handlingsplan mot våld
och förtryck
Svenska institutet i Alexandria anordnade seminarieserie om
hedersrelaterat våld
Ungdomsstyrelsens nya angreppssätt mot våld i hederns namn
Läs om polisens arbete med regeringens handlingsplan för att
förebygga mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterade brott
Läs mer: Så ska Ungdomsstyrelsen, Länsstyrelserna och
Rikspolisstyrelsen arbeta
Läs mer om kvinnors rättigheter.
Läs mer om barnets rättigheter.
Senast ändrat 2010-01-25

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utbildningshäften om mänskliga rättigheter

Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati.
De två begreppen är inte identiska och bör inte blandas samman, men
det är uppenbart att en fördjupad och långsiktigt hållbar demokrati
förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Att de mänskliga
rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av en
demokratisk kultur . De omvända sambanden är lika uppenbara.
Demokratiska beslutsprocesser tenderar att förstärka skyddet för de
mänskliga rättigheterna.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet och
Utrikesdepartementet har gemensamt tagit fram fem olika
utbildningshäften om de mänskliga
rättigheterna. Utbildningshäftena ger en beskrivning av begreppet
mänskliga rättigheter och om skyddet och kontrollmekanismerna
för de mänskliga rättigheterna både nationellt och internationellt.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och de
regionala rättighetskonventionerna innehåller en rad rättigheter som
direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk
samhällsbyggnad. De rättigheter som har en mer direkt koppling till
det demokratiska beslutsfattandet är åsikts- och yttrandefriheten,
mötes- och föreningsfriheten samt den allmänna rösträtten. Även
övriga rättigheter har betydelse för demokratiseringsprocessen, till
exempel de som sammanlagt syftar till upprätthållandet av rättsstatens
principer och rätten till utbildning.
Sverige stödjer på olika sätt valprocesser, partiväsenden och parlament
i olika länder. Genom biståndet verkar även Sverige för åsikts- och
yttrandefrihet, bland annat genom ett omfattande mediastöd.
Grundläggande behov såsom rätten till en rimlig levnadsstandard,
hälsovård och utbildning spelar också en väsentlig roll för människors
möjligheter att ta del av politiken. Det krävs ett minimum av materiell
standard för att den enskilde ska ha kraft och råd att utöva sina
politiska rättigheter. Rätten till utbildning är av avgörande betydelse
för demokratin.
•
Läs mer om demokratifrågor på regeringens webbplats
Senast ändrat 2010-04-08

Mänskliga rättigheter - En introduktion:
Innehåller en introduktion till de mänskliga rättigheterna med en
beskrivning av bland annat begreppet mänskliga rättigheter, arbetet för
de mänskliga rättigheterna inom FN, Europarådet och OSSE samt
mänskliga rättigheter i Sverige. Häftet innehåller också en ordlista.
Mänskliga rättigheter - FN:s konventioner om mänskliga
rättigheter:
Beskriver i korthet innehållet i sex av FN:s konventioner om
mänskliga rättigheter liksom de övervakningsmekanismer som är
kopplade till respektive konvention.
Mänskliga rättigheter - ILO:s arbete för mänskliga rättigheter:
Beskriver i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter liksom ILOarbetet i Sverige.
Mänskliga rättigheter - Regionala system för att främja och
skydda mänskliga rättigheter.
I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet regionala system för att
främja och skydda de mänskliga rättigheterna. I synnerhet
behandlas arbetet vid Europarådet och Europadomstolen.

Mänskliga rättigheter - Mänskliga rättigheter i Sverige:
Innehåller information om mänskliga rättigheter i Sverige.
Beskrivning av hur internationella förpliktelser införlivas i svensk rätt,
vilka lagar och föreskrifter som innehåller skydd för de mänskliga
rättigheterna, vilka kontrollmekanismer som finns och information om
den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna.
Häftena kan inte beställas, men de kan laddas ned via länkarna nedan:
•
•
•
•
•

Mänskliga rättigheter - En introduktion
Mänskliga rättigheter - FN:s konventioner om mänskliga
rättigheter
Mänskliga rättigheter - ILO:s arbete för mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter - Regionala system för att främja och
skydda mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter - Mänskliga rättigheter i Sverige

Senast ändrat 2008-04-11

På lätt svenska: Vad är mänskliga
rättigheter?
Mänskliga rättigheter är regler där det står
vilka rättigheter människor har.
Rättigheterna är individuella.
Det betyder att reglerna gäller för varje människa.
Det är staten som ska skydda människor och se till
att de får sina rättigheter.
Regeringen har det största ansvaret.
Men myndigheter och kommuner har också ansvar.
Det finns olika sorters rättigheter.
Men alla rättigheter är viktiga.
En del rättigheter är politiska och medborgerliga.
Människor ska ha rätt att säga vad de tycker,
tro på vilken gud de vill och kunna välja att vara med i föreningar.
Andra rättigheter är ekonomiska, sociala och kulturella.
Människor ska ha rätt till ett arbete och att äta sig mätta.
Människor som inte kan arbeta ska få hjälp av samhället.
Alla ska få sjukvård och lära sig att läsa och skriva.
FNs regler om mänskliga rättigheter
Efter andra världskriget började länderna
samarbeta i Förenta nationerna, FN.
I FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
talar länderna i FN om hur de tycker
att det ska vara i världen för att människor
ska kunna leva i fred och frihet.
Det här är vad den allmänna förklaringen bland annat handlar om:
Alla människor är lika mycket värda
Mänskliga rättigheter gäller för alla människor.

Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra.
Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder.
Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
Människor ska själva få bestämma över sina liv.
De ska få gifta sig, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill.
Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till
att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta
och lära sig att läsa och skriva.
Konventioner
I förklaringen säger länderna att de tycker
att det är viktigt med mänskliga rättigheter.
Men de lovar inte att göra som det står i förklaringen.
Därför var nästa steg att göra konventioner.
I konventionerna finns regler för mänskliga rättigheter.
De länder som har skrivit på konventionerna
lovar att följa reglerna.
Sverige har skrivit på många konventioner.
Det här är några av de viktigaste:
Konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
Den handlar om att människor inte får bli dåligt behandlade
på grund av till exempel sin hudfärg.
Internationell konvention om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter.
Den handlar om att människor har rätt till
bland annat trygghet och utbildning och att slippa vara fattiga.
Internationell konvention om medborgerliga och politiska
rättigheter.
Den handlar om att människor har rätt att leva i frihet

och att kunna bestämma över sina liv.
Människor har rätt att till exempel tycka, tänka
och säga vad de vill så länge det inte skadar andra människor.
Konvention om avskaffande av all slags diskriminering
av kvinnor.
Den handlar om kvinnors rättigheter.
Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Den handlar om att länderna inte ska behandla människor
dåligt i fängelser, till exempel slå människor
för att tvinga dem att berätta saker.
Konvention om barnets rättigheter.
Den handlar om barns rättigheter.
Regeringen arbetar för att skriva på fler konventioner.
En av konventionerna handlar om samernas rättigheter.
Samerna är ett ursprungsfolk.
Andra regler om mänskliga rättigheter
Sverige och de andra länderna i Europa har kommit
överens om regler för mänskliga rättigheter.
Den europeiska konventionen angående skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
gäller som lag i Sverige sedan 1995.
Den europeiska unionen, EU, har också olika regler
för mänskliga rättigheter.
I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna i grundlagarna.
Senast ändrat 2010-04-14

Vem gör vad?
•
•
•
•
•
•
•

Sverige
Europeiska unionen
Europarådet
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
Förenta Nationerna
Internationella domstolar och tribunaler
Enskilda organisationer

Här kan du läsa om vem som gör vad gällande mänskliga rättigheter.
På undersidorna hittar du information om Sverige, Europeiska
unionen, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa, Förenta Nationerna, Internationella domstolar och tribunaler,
enskilda organisationer och näringslivet
Senast ändrat 2010-04-30

Sverige och mänskliga rättigheter
•
•
•
•
•
•

Så arbetar regeringen med mänskliga rättigheter i Sverige
Vissa prioriterade områden på nationell nivå
Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har
undertecknat
Internationell granskning av Sverige
Europadomstolens domar i mål mot Sverige
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

I Sverige ligger det yttersta ansvaret för att följa de internationella
åtagandena om de mänskliga rättigheterna på regeringen.
Grundlagarna och Regeringsformen
De rättigheter och friheter som tillkommer personer i Sverige skyddas
främst i tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen slår fast att den offentliga
makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för
den enskilda människans frihet och värdighet.
Regeringsformen innehåller dessutom en uppräkning av mänskliga
rättigheter och friheter, av vilka vissa anses vara absoluta. De absoluta
rättigheterna är t.ex. religionsfrihet, skydd mot tvång från myndigheter
att sprida en åsikt i ett politiskt, religiöst, kulturellt eller liknande
samband, skydd mot tvång att delta i möten för åsiktsbildning, att
tillhöra en politisk sammanslutning, en religiös församling eller annan
sådan sammanslutning. Regeringsformen innehåller även ett absolut
förbud mot dödsstraff, tortyr och kroppsstraff.
Rättsväsendets oberoende
Rättsväsendets oberoende garanteras i regeringsformen. Domstolarna

spelar en central roll i skyddet av enskilda personers rättigheter i
Sverige. De rättsmedel som finns i det svenska rättsystemet är
utformade för att skydda de mänskliga rättigheterna. Rättsliga
processer avgörs generellt av allmänna domstolar och allmänna
förvaltningsdomstolar, samt i viss utsträckning av
förvaltningsmyndigheter.
Dessutom har ett antal specialdomstolar inrättats vilka tar upp mål av
vissa särskilda typer. Sådana specialdomstolar med särskild
tillämplighet för mänskliga rättigheter är Arbetsdomstolen,
Migrationsdomstolen, migrationsöverdomstolen och domstolar för
pressfrihet och övriga medier.
Inskränkning av de mänskliga rättigheterna
Utöver de absoluta rättigheterna fastställer grundlagen också ett antal
mänskliga rättigheter och friheter som, under vissa omständigheter,
kan begränsas i lag. De omfattar yttrandefrihet, inklusive
informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet,
rätten till skydd mot berövande av personlig frihet, rätt till utbildning,
rätt till egendom och rätt till privatlivets helgd.
Sådana inskränkningar är emellertid i sig föremål för begränsningar.
Grundlagens yttrandefrihet inbegriper också en offentlighetsprincip.
Denna princip reglerar bland annat allmänhetens tillgång till offentliga
handlingar, bestämmelser om källskydd och rätten att vidarebefordra
och publicera information. Även allmänhetens tillgång till
domstolsförhandlingar samt till möten hos beslutsfattande
församlingar finns reglerat.
Grundlagsändringar
I december 2009 lade regeringen fram ett förslag om vissa
grundlagsändringar i en proposition till riksdagen. I propositionen

föreslår regeringen bland annat att det grundlagsbefästa skyddet för de
mänskliga rättigheterna ska omfatta alla personer som befinner sig i
Sverige, och inte enbart som idag svenska medborgare; att det
grundlagsbefästa skyddet mot diskriminering ska utökas till att även
omfatta diskriminering på grundval av sexuell läggning, och att
enskilda ska garanteras full ekonomisk kompensation om deras
äganderätt kränks eller inskränks till följd av offentliga beslut, t ex i
samband med att privatägd mark konfiskeras.
Lissabonfördraget
Efter att Lissabonfördraget trätt i kraft under 2009, är Sverige bundet
av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Europakonventionen
Sverige är part till Europakonventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR) och de flesta av
dess protokoll, samt ett antal av Europarådets övriga konventioner om
mänskliga rättigheter. En person, en icke-statlig organisation eller en
grupp enskilda personer som anser sig vara utsatt för en kränkning från
Sveriges sida av de rättigheter som anges i Europakonventionen eller
dess protokoll kan vända sig med ett klagomål till Europadomstolen.
Som part till konventionen åligger det Sverige att rätta sig efter
domstolens slutgiltiga dom i mål där Sverige är part. Domar mot
Sverige har i ett antal fall föranlett utbetalning av skälig ersättning till
klaganden och i vissa fall föranlett ändringar i svensk lagstiftning,
bland annat beträffande ökad tillgång till domstolsprövning. Under
överinseende av Europarådets ministerkommitté kommer regeringen
att fortsätta att vidta alla nödvändiga åtgärder för att verkställa
domstolens domar.

Dualistiskt system
Sverige har ett dualistiskt system, enligt vilket konventioner som
Sverige har ratificerat inte automatiskt blir en del av svensk lag. Det
finns två huvudsakliga metoder för att ge laga kraft till internationella
konventioner i svensk lag: införlivande och omvandling.
Internationella konventioner omvandlas vanligen till svensk lag genom
antagande av motsvarande bestämmelser i en befintlig eller ny svensk
lagstiftning. I vissa fall kan en konvention införlivas i en allmän lag,
som anger att konventionen ska gälla i Sverige som svensk lag och
vara direkt tillämplig. Ett exempel på den senare metoden är
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna, som införlivades i svensk lag 1995.

UD:s rapporter om MR i världens länder

•
Läs om Sveriges demokratiska system (på regeringen.se)
Senast ändrat 2010-05-21

UD utarbetar för närvarande nya rapporter under 2010 om mänskliga
rättigheter i världens länder. Dessa kommer att lanseras i början av
2011.

◦
◦
◦
◦
◦
◦

Om rapporterna
Europa och Centralasien
Mellanöstern och Nordafrika
Afrika (söder om Sahara)
Asien och Oceanien
Nordamerika, Latinamerika och Karibien

Den 27 mars 2008 släpptes de senaste UD-rapporterna om mänskliga
rättigheter i världens länder.

Rapporternas slutsatser
Globalt sett sker en positiv utveckling av efterlevnaden av de
mänskliga rättigheterna. Ett större antal människor åtnjuter fler
rättigheter än någonsin tidigare. Färre avrättas, fler får rösta i fria och
rättvisa val. På många håll finns en ökad öppenhet när det gäller att
tala om mänskliga rättigheter.
Ekonomisk utveckling på många håll i världen har medfört bättre
levnadsvillkor, skolgång och hälsovård för miljontals människor.
Under 2007 antog FN:s generalförsamling för första gången på 20 år
en resolution mot dödsstraffet.
Samtidigt fortgår grava övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Ett

exempel är att antalet dödade journalister, 86 enligt Reportrar utan
gränser, inte minskade under 2007. I många länder förekommer
fortfarande svår diskriminering av i synnerhet kvinnor och HBTpersoner (homo-, bi- och transpersoner).
Det internationella arbetet mot terrorism väcker frågor om
rättssäkerhet och folkrättens tortyrförbud.
Respekten för de mänskliga rättigheterna i EU:s medlemsstater är i
allmänhet mycket god, men brister förekommer. Inte minst efter
terroristangreppen i Madrid den 11 mars 2004 och i London den 7 juli
2005 har avvägningen mellan respekten för mänskliga rättigheter och
en regerings ansvar för sina medborgares säkerhet hamnat i fokus.
Kritik har också riktats mot vissa europeiska länder när det gäller
flyktingars rättigheter, övervåld från polisen, människohandel och
romernas fortsatt utsatta situation.
Utvecklingen i Afrika söder om Sahara uppvisar flera positiva
tendenser. Tretton afrikanska länder har nu avskaffat dödsstraffet och
tjugo andra har upphört att verkställa avrättningar.
I Mellanöstern och Nordafrika har utvecklingen när det gäller
mänskliga rättigheter snarast varit negativ även om förhållandena
skiftar från land till land. Dödsstraff förekommer till exempel alltjämt i
nästan alla länder i regionen.
Trots den ökade respekten för medborgerliga och politiska rättigheter i
Sydamerika överlag finns orosmoment. Kuba är fortfarande en
auktoritär enpartistat utan yttrande- och föreningsfrihet och ett
oberoende rättsväsende. Överbelagda fängelser fortsätter vara ett stort
problem på hela kontinenten

I USA är dödsstraffet en uppmärksammat problem. Kampen mot
terrorismen har också rest frågor om inskränkningar av de mänskliga
rättigheterna.
I Asien har situationen för de mänskliga rättigheterna i Afghanistan
och Pakistan ytterligare förvärrats. Det utbredda förtrycket är
oförändrat hårt i Burma, i synnerhet efter militärens blodiga nedslag
mot demonstranter under hösten 2007.
I Nordkorea och Kina finns få tecken på utveckling i positiv riktning.
Och i Tibet har den religiösa friheten försämrats genom införandet av
nya inskränkande regleringar av verksamheten vid religiösa platser.
Offentlighet och dialog
Som ett led i en aktiv politik för de mänskliga rättigheterna
sammanställer Utrikesdepartementet rapporter om efterlevnaden av de
mänskliga rättigheterna i enskilda länder. Sedan 2003 offentliggörs
rapporterna i syfte att göra informationen tillgänglig för en bred krets
av aktörer – organisationer, myndigheter, företag och enskilda – som
intresserar sig för mänskliga rättigheter.
Offentliga rapporter om världens länder speglar regeringens ambition
att mänskliga rättigheter ska vara en central del av Sveriges och EUs
utrikespolitik. Rapporterna når varje år allt fler läsare, vilket speglar en
växande efterfrågan på information om mänskliga rättigheter, i
synnerhet på svenska. Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter
hade 490 000 unika besökare under 2007.
◦
◦
◦

Centrala MR-konventioner
Sök på kategori
Sök på sökord

Dokumentarkiv
Här i dokumentarkivet kan du genom att söka på sökord finna
rapporter om världens länder, regeringsskrivelser, faktablad och
de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige
undertecknat och andra centrala dokument som rör de mänskliga
rättigheterna.
Du kan också välja att söka på kategori och på så sätt få en överblick
över samtliga dokument som finns i arkivet.
Landrapporter om mänskliga rättigheter
Här hittar du till exempel ett urval av regeringens skrivelser, artiklar,
tal, informationsmaterial, m.m. som på olika sätt behandlar frågor med
anknytning till mänskliga rättigheter. Du hittar också
Utrikesdepartementets rapporter om situationen för mänskliga
rättigheter i världens alla länder.
Europarådets domar, Sveriges rapporter till internationella organ
Här finns också domar från Europadomstolen i mål mot Sverige samt
Sveriges senaste rapporter till FN:s konventionskommittéer och
dessutom Sveriges rapporter till Europarådets
övervakningskommittéer.
De flesta av dokumenten är på svenska, men i de fall en svensk text
inte finns tillgänglig har vi valt att publicera en engelsk version.
Propositioner, riksdagsledamöternas frågor till statsråden,
interpellationer
På riksdagens webbplats finns en fullständig sammanställning över
regeringens propositioner samt även regeringens svar på skriftliga

frågor och interpellationer sedan 1989/90.
Sveriges internationella överenskommelser
En förteckning över de avtal och konventioner som Sverige har ingått
finner du på regeringens webbplats, Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ)
FN-dokument
Fler FN-dokument, till exempel andra medlemsstaters rapporter, finns
på FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters webbplats. En
förklaring på svenska till hur FN:s högkommissaries
övervakningssystem och dokument är uppbyggt finner du på vår guide
till FN-dokument.
EU-dokument
Arbetet med mänskliga rättigheter involverar flera av EU:s
institutioner. Fler EU-dokument finns bland annat på EUkommissionens webbplats samt EU:s ministerråds webbplats för
mänskliga rättigheter.
•
•
•
•
•

Sök dokument efter kategori
Sök dokument med hjälp av sökord
Om riksdagens dokument...
Om FN-dokument...
Sveriges internationella överenskommelser, SÖ (länk till
regeringens webbplats)

Senast ändrat 2010-08-18

Polisen
Hur arbetar Polisen med regeringens handlingsplan för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor?
Integrations- och jämställdhetsdepartementet har ställt några frågor
ang. detta till Abigail Choate, strategisamordnare vid
Rikspolisstyrelsen;
Vad anser du som den största utmaningen för Polisen, på lång sikt, i
arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld
och våld i samkönade relationer?
- Den största utmatningen är att se till att fler kvinnor känner
förtroende för Polisen och anmäler brotten samt att de medverkar i den
fortsatta utredningen. Det gäller även våld i samkönade relationer. Det
är även viktigt att ungdomar som utsätts för hedersrelaterade brott eller lever under hedersrelaterade normer - får ett ökat förtroende för
myndigheterna och Polisen. Det kräver kvalificerad och kunnig
personal och framförallt ett bra bemötande av brottsoffer och
misstänkta.
Tycker ni att ni kan använda handlingsplanen som ett konkret
arbetsredskap?
- Handlingsplanen är en viktig del i den särskilda satsning som
Rikspolisstyrelsen driver för att öka kvaliteten på arbetet och öka
antalet ärenden till åklagare. Handlingsplanen och de
regeringsuppdrag som finns på området mäns våld mot kvinnor och
brott mot barn utgör kärnan i Projekt Brott i nära relationer som
initierades 2007 och avslutas i slutet av år 2009.

Handlingsplanen används till exempel som en plattform för de
planeringsdialoger som sker mellan polismyndigheterna och
Rikspolisstyrelsen. Vi arbetare vidare med att förverkliga de uppdrag
som vi har fått i handlingsplanen. Ett uppdrag är att skapa ett
internationellt koncept för förhörsmiljöer av utsatta kvinnor. Det är ett
projekt i samarbete med polismyndigheten i Skåne.
Hur har ni kommunicerat handlingsplanens innehåll i
organisationen?
- Handlingsplanen har skickats till samtliga 21 polismyndigheter och
alla informationsansvariga samt de personer som utnämnts till
polismyndighetens kontaktperson för dessa frågor inklusive
hedersbrott. Inom ramen för projektet Brott i nära relationer har
handlingsplanen presenterats och diskuterats.
Vi har också presenterat handlingsplanen på Polisens intranät,
Intrapolis, och www.polisen.se.
Vilken nuvarande / framtida bemanning har ni vad gäller dessa
frågor?
Rikspolisstyrelsen har en särskild projektgrupp med projektledning
och handläggare som för närvarande arbetar med området brott i nära
relationer. Det är ett av de prioriterade områdena inom Polisen. Polisen
kommer även i framtiden - både centralt på RPS och lokalt vid
polismyndigheterna - bedriva ett arbete med att utveckla Polisens
arbete när det gäller brott i nära relationer.

•
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Tema: demokrati och mänskliga rättigheter
Människohandel
Att förebygga folkmord - när världen måste ingripa
Tema sexuell läggning
Funktionshindrade personers rättigheter
Barnkonventionen 15 år
Kvinnor och mänskliga rättigheter
Minoriteter
Mänskliga rättigheter i Europa
Antisemitism och islamofobi
Tema Romer
Mänskliga rättigheter, handel och företagens ansvar
FN-möte om Darfur
MR-dagarna 2007
Våld i hederns namn
Polisen

MR-arbetet i Sverige framöver
Under eftermiddagen deltog jag i ett seminarium med den utmanande
titeln Hur ska MR-arbetet bedrivas i Sverige i framtiden?. Jag,
Elisabeth Abiri och Anna-Karin Lundin från MR-delegationen och
Christina Johnsson från Raul Wallenberg-institutet i Lund fick tillfälle
att tänka högt om framtiden, främst med utgångspunkt i våra förslag
om att utreda inkorporering av flera MR-konventioner i svensk lag, att
inrätta av en ny MR-kommission och att införa tydligare hänvisningar
till Sveriges MR-åtaganden i olika svenska lagar och bestämmelser.
Jag tyckte att framförallt Christina Johnssons utifrånperspektiv gjorde
diskussionen intressant. Avsaknaden av de stora visionära förslagen
kontrasterades av risken med att låta det bästa bli det godas fiende.
Delegationens förslag och bakgrundsunderlaget har betonat vikten av
att de också ska kunna vinna stöd så att det kan bli en förändring i
verkligheten. Framtiden lär ganska snart ge oss en indikation på om
delegationen hamnade någorlunda rätt i sina förslag eller inte.
•
•
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Bloggare: Hans Ytterberg. Generaldirektör

Sven Wimnell 4 maj 2011:
Mänskliga rättigheter i Europa
och Centralasien 2007.
Enligt: Europa och Centralasien, Regeringens webbplats om
mänskliga rättigheter. Den 4 maj 2011.
Webadress: Europa och Centralasien, Regeringens webbplats om
mänskliga rättigheter
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Europa och Centralasien

284
290
293

Monaco
San Marino
Vatikanstaten
Östeuropa
Ryssland
Ukraina
Moldavien
Vitryssland
Polen
Tjeckien
Slovakien
Ungern
Rumänien
Bulgarien
Makedonien
Albanien
Serbien
Kosovo
Montenegro
Bosien-Hercegovina
Kroatien
Slovenien
Centralasien
Georgien
Azerbajdzjan
Armenien
Turkmenistan
Uzbekistan
Kazakstan
Kirgizistan
Tadzjikistan

60
61
70
76
87
88
96
106
117

Nordeuropa
Island
Danmark
Norge
Sverige
Finland
Estland
Lettland
Litauen

128
129
140
149
163
168
177
188
201
211
218

Västeuropa
Storbritannien
Irland
Frankrike
Luxemburg
Belgien
Nederländerna
Tyskland
Österrike
Schweiz
Liechtenstein

296
297
310
321
337
349
358
364
377
386
400
413
425
436
447
459
470
480
490

222
223
231
239
246
257
269
276
280

Sydeuropa
Spanien
Portugal
Italien
Grekland
Turkiet
Cypern
Malta
Andorra

494
495
505
512
519
525
532
538
544

Nordeuropa

Mänskliga rättigheter i Island 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget för mänskliga rättigheter i Island är gott. Få förändringar har skett sedan
föregående år. Mänskliga rättigheter är till stor del grundlagsfästa. I regeringsförklaringen i maj 2007 framhålls mänskliga rättigheter som en hörnsten i
landets utrikespolitik.
Landets äldsta fängelse är i dåligt skick och har liksom landets övriga fyra
fängelser stundtals varit överbelagt. Ett nytt fängelse är planerat, men ännu
saknas anslag. Tillgång till psykiatrisk vård för de intagna är bristfällig.
Isoleringsceller har använts för att förvara häktade i väntan på rättegång,
utan att en domstol fattat ett sådant beslut.
Kvinnor har som grupp lägre lön än män i liknande befattningar. Kvinnor är
underrepresenterade i maktpositioner i både den privata och den statliga
sektorn. En ny jämställdhetslag är utarbetad och ligger på förslag i alltinget.
Rapporter om människohandel förekommer regelbundet, men kan sällan
verifieras.
Uppgifterna rör dels Island som mottagarland, men framförallt som
transitland för människohandel. Kriminaliserandet av innehav av förfalskade
eller otillräckliga identifikationshandlingar innebär ett problem i strävan att få
offer för människohandel att träda fram.
Våld mot kvinnor förekommer i viss utsträckning. Det uppskattas att endast en
bråkdel kvinnomisshandelsfallen i hemmet polisanmäls. Invandrarkvinnor som
utsätts för våld av sin partner undviker ofta att anmäla brottet på grund av
rädsla för att bli utvisad. I rättsfall av kvinnomisshandel och sexuella brott mot
kvinnor utdöms i regel straff viktade mot den lägre änden av straffskalan.

Island har under året tagit emot ett begränsat antal flyktingar från Colombia på
uppdrag av United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
Asylsökande som tar sig till Island på egen hand avvisas i regel med hänvisning
tillDublinkonventionen. Gränsvakter har kritiserats för otillbörlig behandling av
asylsökande.
För uppehållstillstånd baserat på giftermål eller samboförhållande med en person
bosatt i landet tillämpas en åldersgräns på 24 år. Detta har kritiserats av
bland annat Europakommissionären för mänskliga rättigheter. Arbetstillstånd
för invandrare delas ut till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren, vilket kan leda
till en osund beroendesituation.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Island har ratificerat följande konventioner:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa
protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Dock inte det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr, som endast har
undertecknats
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1966

− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
Följande konventioner har inte ratificerats:
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances (öppnades för
undertecknande 2007) - ej undertecknat
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (öppnades för
undertecknande 2007) - undertecknat, men ännu inte ratificerat
De reservationer som har gjorts, till exempel till konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter, konventionen mot tortyr, och konventionen om
barns rättigheter, har utgjorts av förklaringar om isländska förhållanden eller
gällt relationen till isländsk lagstiftning. Den mest uppmärksammade
reservationen är mot artikel 10, paragraf 2 och 3 i konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter angående åtskiljandet av vuxna och
minderåriga i fängelse.
Island rapporterar regelbundet till FN:s olika konventionskommittéer i enlighet
med sina åtaganden. Den sjätte rapporten till CEDAW skulle dock ha varit
överlämnad den 18 juli 2006 och har till dagens datum ännu inte lämnats in.
Den tredje rapporten till CAT lämnades in i november 2005 och skall tas upp
till behandling i maj 2008. Övriga rapporter som ska överlämnas år 2008 är den
kombinerade nittionde och tjugonde rapporten till CERD (4 januari), den
kombinerade tredje och fjärde rapporten till CRC (26 maj), samt den fjärde
rapporten till CESCR (30 juni).
Under juli 2005 besökte Europarådets dåvarande kommissarie för mänskliga
rättigheter, Mr. Alvaro Gil-Robles, Island. Landet har en stående inbjudan till
FN:s specialrapportörer.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Alvaro Gil-Robles, riktade
kritik mot ett antal rutiner vid landets fängelser efter sitt besök 4-6 juli 2005.
Den démarche som Finland överlämnade å Portugals vägnar i augusti 2007
innehöll en uppmaning till Island att se över behovet av ytterligare
fängelseplatser.
Fängelset i centrala Reykjavik är byggt 1874 och i dag undermåligt. Bland annat
saknar cellerna toalett och handfat. Det fängelse som främst används för kvinnor
har också brister som gör att det behöver läggas ner. Det finns långtgående
planer på ett nytt fängelse som ska ersätta dessa två, samtidigt som antalet
fångplatser ska utökas från 137 till 180. Dock har ännu ingen tidsplan fastställts
för uppförandet av det nya fängelset. Fångars tillgång till psykolog har tidvis
varit bristfällig. Enligt fängelseadministrationen har detta, åtminstone delvis,
berott på (de civila) sjukhusens motvilja att ta emot fångar på besök. Sjukhusen
hänvisar å sin sida till brist på resurser.
Det finns misstankar om att Förenta Staternas Central Intelligence Agency
(CIA) har använt sig av isländska flygplatser när de har förflyttat fångar som
sedan uppges ha blivit utsatta för tortyr i tredje land. Sedan 2001 uppges minst
67 av CIA:s flygplan ha landat på Island. I vilken omfattning dessa plan har
haft fångar ombord är svårt att kontrollera. Under hösten 2007 gjorde
utrikesminister
Ingibjörg Gísladóttir ett uttalande där hon betonade att förflyttandet
av fångar till länder där de riskerar tortyr är ett allvarligt brott under
internationell
lag och att alla CIA-plan som hädanefter landar på Island ska genomsökas.
En lokal människorättsorganisation har uppmärksammat ett fall där en ung
kvinna blev arresterad för rattfylleri utanför Reykjavik. Då kvinnan vägrade
lämna urinprov ska de manliga polismännen enligt uppgift ha dragit ner hennes
byxor med våld och tvingat upp en kateter i kvinnans urinrör. Kvinnan anmälde

händelsen, men åklagaren valde att inte utreda fallet.
4. Dödsstraff
Islands grundlag förbjuder dödsstraff. Island har ratificerat det andra
tilläggsprotokollet till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
angående avskaffandet av dödsstraff i fredstid, det sjätte protokollet till
Europakonventionen angående avskaffandet av dödsstraff i fredstid samt det
trettonde protokollet till Europakonventionen angående avskaffandet av
dödsstraff under alla omständigheter.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det förekommer inga uppgifter om ofrivilliga försvinnanden eller godtyckliga
frihetsberövanden på Island.
Det har förekommit tillfällen då häktade har blivit placerade i isolering på
obestämd tid, i väntan på rättegång efter beslut av polis. Isolering av häktade
anses i särskilda fall vara nödvändigt av utredningsskäl, men den bör vara
tidsbestämd och endast ske efter beslut av en domare. Justitieministeriet är
medvetet om problematiken och håller på att utarbeta en ändring i lagtexten,
vilken skulle klargöra att endast en domstol eller domare kan fatta beslut om
isolering av häktade.
Miljöaktivister som protesterade mot dammprojektet Kárahnjúkar under 2005
och 2006 hävdar att de blivit utsatta för godtyckliga gripanden och övervåld
från polisens sida. Aktivister som protesterat i Island under sommaren 2007
påstår även att en gripen kvinnlig aktivist blivit nekad rätten att överklaga sitt
fall. Ett flertal av aktivisterna hävdar vidare att polisen godtyckligt beslagtagit
deras pass.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Island är en rättstat med ett väl fungerande rättssystem. Rättsystemet arbetar
effektivt och det förekommer ingen betydande väntan på rättegång eller andra
rättsliga procedurer. Domstolsväsendet består endast av två nivåer, Högsta
domstolen dömer också i överklagade civil- och brottsmål och inte bara i mål

av prejudicerande karaktär. Specialdomstolar förekommer inte.
Högsta domstolens processrutiner har i vissa överklagandemål varit föremål
för kritik, bland annat har parter inte kallats till muntlig förhandling. Det har
även hävdats att Högsta domstolen låter sig påverkas av den exekutiva makten.
I flera mål har domstolen dock markerat sitt oberoende och hänvisat till
grundlagen och den europeiska rättsutvecklingen.
Dåvarande Europarådskommissarien för mänskliga rättigheter, Alvaro GilRobles, uttryckte vid sitt besök en viss oro över rutinerna för tillsättande av
domare till Högsta domstolen. Dess medlemmar tillsätts av Islands president,
på förslag av landets justitieminister. De sittande medlemmarna av Högsta
domstolen lämnar sedan sitt utlåtande om huruvida kandidaten är lämplig eller
inte utifrån vissa fastställda kriterier. Anses kandidaten inte lämplig kan denna
inte tillsättas. Varken högsta domstolen eller presidenten har dock befogenhet
att rekommendera en alternativ kandidat. Denna uppgift tillfaller endast
justitieministern, varför domstolens oberoende gentemot den verkställande
makten har ifrågasatts. I ett bemötande av kritiken skriver justitieminister Björn
Bjarnason att utnämningsproceduren är utformad efter andra nordiska länders
förfarande (Norges och Danmarks) och att den i praktiken försäkrar domstolens
oberoende då domstolens ledamöter konsulteras inför en nyutnämning. Två av
högsta domstolens nio medlemmar är kvinnor.
Ungdomar över 15 år gamla kan dömas till fängelsestraff. I praktiken döms
dock personer under 18 år oftast till andra straff än fängelsestraff – såsom
skyddstillsyn, villkorlig dom eller behandlingsprogram. Ungdomar som döms
till fängelse avtjänar sitt straff tillsammans med vuxna fångar, varför Island har
reserverat sig mot artikel 10 (paragraf 2 och 3) i konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter angående åtskiljandet av vuxna och minderåriga i
fängelse. Under 2007 började en 16-årig pojke att avtjäna ett två och ett halvt
år långt fängelsestraff.
I Transparency Internationals årliga undersökning av graden av korruption i
världens länder bedömdes Island, tillsammans med Finland och Nya Zeeland,
vara ett av världens minst korrumperande länder år 2007. Kritiker har dock

påpekat att studien har vissa brister, då den förlitar sig på bedömningar från
aktörer inom landet. Till exempel kan otillbörligt gynnande av släktingar och
vänner ses som helt normalt i ett litet samhälle som Island, medan det av andra
kan uppfattas som en form av korruption.
Alltinget har sedan 1987 en ombudsman till vilken allmänheten kan vända sig
med rättsfrågor rörande statliga och lokala myndigheter. Han kan även utreda
frågor på eget bevåg. Ombudsmannen har tillgång till samtliga statliga faciliteter
och har rätt att kalla alla statligt anställda till utfrågningar. Ombudsmannens
beslut är inte juridiskt bindande, men åtlyds som regel. Den nuvarande
ombudsmannen har uttryckt missnöje över att utlämnandet av handlingar som
han har begärt att få tillgång till har dröjt orimligt länge. Sedan 1995 finns även
en barnombudsman. Det förekommer diskussioner om huruvida en
patientombudsman skall inrättas.
Ett jämställdhetsråd verkar under socialministeriet. Detta tar emot klagomål
angående könsdiskriminering och ger råd till socialministern angående
förfaranden i jämställdhetsfrågor. I dagsläget är jämställdhetsrådets utlåtanden
endast rekommendationer, men enligt ett nytt lagförslag kan rådet komma att få
betydligt större makt. Den nya jämställdhetslagen kommer att behandlas i
alltinget under våren 2008.

Omkring 85 procent av arbetstagarna är fackligt anslutna. Fackligt anslutna
tenderar att prioriteras vid anställning. Fackföreningarna får verka fritt och har
stort inflytande.
Riksradion och TV finansieras med licensmedel, kompletterat med bland annat
reklamintäkter. Av staten helt oberoende media finns inom alla områden.
Under 2004-2005 kom regeringen med ett förslag till en grundlig förändring av
Massmedielagen. Det främsta syftet var att begränsa möjligheterna för
marknadsdominerande företag eller företagsgrupper att också äga massmedier.
Efter omfattande diskussioner och ett unikt ingripande (veto) från statschefen
drogs förslaget tillbaka från alltinget. Ett nytt, omarbetat, lagförslag har våren
2007 förelagts alltinget. Enligt det nya förslaget kan inte företag eller enskilda
personer äga mer än 25 procent av ett medieföretag som har mer än en tredjedel
av marknaden. Det nya förslaget innehåller också regler kring transparens i
ägandefrågor. Syftet är att befolkningen ska ha full insyn i vilka personer och
företag som äger respektive media, något som är svårt i dag på grund av stort
korsägande och bristfällig information från icke börsnoterade företag.
I Reporters Without Borders ”Worldwide Press Freedom Index” för 2007
bedömdes Island, tillsammans med Norge, ha det bästa klimatet för journalistisk
frihet av 169 rangordnade länder.

Resurserna för utredandet av ekonomiska brott anses alltför små. Även
konkurrensverkets utredningskapacitet är begränsad, varför eventuella brott mot
konkurrenslagen riskerar att preskriberas.

Island har en evangelisk-luthersk statskyrka som omfattar cirka 86 procent av
befolkningen. Religionsfrihet råder.
En lokal människorättsorganisation uppmärksammade bruket att registrera
medborgarnas religiösa tillhörighet av skatteskäl. Kyrkoskatt fördelas mellan de
olika trosförbunden i landet efter medlemsantal. Infödda islänningar betalar
per automatik till statskyrkan om de inte angivit annat. Nyanlända medborgare
tillfrågas däremot om sin religiösa tillhörighet varvid den registreras för att
kyrkoskatten ska fördelas. För invånare som inte bekänner sig till någon
trosinriktning går kyrkoskatten till landets universitet.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, förenings- och församlingsfriheterna är grundlagsfästa och
respekterade. Demonstrationer är tillåtna, men kräver anmälan hos polisen.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Politisk pluralism och flerpartisystem råder. Minst fem procent av rösterna
krävs för att få representation i alltinget, där för närvarnade fem partier finns

7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter om att straffrihet förekommer i Island. Allas likhet
inför lagen betonas starkt i landet, som av tradition är byggt på respekt för lag
och fastställda regler.

representerade. Regeringen består sedan valet i maj 2007 av en koalition mellan
Självständighetspartiet och den Socialdemokratiska Alliansen. Koalitionen har
en klar majoritet i alltinget med 43 av 63 platser. En president med framför allt
ceremoniella uppgifter väljs för en mandatperiod på fyra år. Oppositionen har
full frihet att verka. Individers möjligheter att delta och verka i det offentliga
livet bedöms vara goda.
Inga skillnader finns mellan mäns och kvinnors valdeltagande eller valbarhet,
dock finns färre kvinnor än män på valbar plats på röstsedlarna. Av alltingets
63 ledamöter är 20 kvinnor och av landets tolv ministrar är fyra kvinnor. I
landets kommuner är sammanlagt 190 av 529 ledamöter kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Öppen diskriminering förekommer inte. Arbetslösheten är mycket låg,
omkring en procent under 2007, och inom många områden råder brist på
arbetskraft. Svårigheter att komma in på arbetsmarknaden möter främst
funktionshindrade. Det förekommer rapporter om att invandrare och
invandrardominerade yrken har sämre arbetsförhållanden och lägre löner.
Island har en betydande arbetskraftsinvandring. Arbetstillstånd för utländska
arbetare ställs ut till arbetsgivare, vilket underlättar kontrollen över
arbetsmarknaden,
men kan riskera att drabba arbetstagarnas rättigheter negativt. Vid
en eventuell uppsägning kan arbetstagare från EU-länder fritt söka nytt arbete
under en tremånadsperiod medan arbetstagare från icke-EU-länder riskerar
utvisning om arbetsgivaren säger upp kontraktet. Att arbetstillstånd ställs ut till
arbetsgivaren minskar också arbetstagarens insyn i att alla dokument är i sin
ordning. I enskilda fall har slarv från arbetsgivarens sida resulterat i utvisning
av arbetstagaren till följd av ogiltigt arbetstillstånd.
Enligt en nyligen genomförd studie har kvinnor i Island 16 procent lägre lön
än män på samma positioner. Studien har tagit hänsyn till faktorer som ålder,
erfarenhet, utbildning och antal arbetade timmar. Den lönesekretess som är

praxis inom stora delar av näringslivet försvårar arbetet med att bekämpa
omotiverade löneskillnader. Andelen kvinnor i affärslivet har ökat, men de är
fortfarande underrepresenterade i flera maktpositioner. En majoritet av alla
offentligt anställda är kvinnor, men även de är underrepresenterade i högre
befattningar.
Island har utan reservationer ratificerat ILO:s åtta kärnkonventioner.
Tillämpningen observeras noga av många olika parter, inte minst de fackliga
organisationerna. De avvikelser som kan noteras – att Island har en
genomsnittlig arbetstid på 47 timmar, att arbetsgivarna tenderar att välja manlig
arbetskraft framför kvinnlig vid lika meriter, att kvinnor avskedas först och i
större omfattning vid omorganisationer, att invandrad arbetskraft är koncentrerad
till vissa sektorer, att barn uppmuntras att ta på sig lönade uppgifter – anses i
regel falla utanför konventionernas definitioner eller vara gränsfall med
ekonomiska eller sociala förklaringar.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsosektorn är välutvecklad, med allmän rätt till vård i offentlig regi. Sektorn
finansieras med 85 procent skattemedel och 15 procent serviceavgifter.
Hälsosektorns del av BNP uppgår till 25,2 procent av 2007 års statsbudget.
Denna höga siffra kommer av att försäkringskassan, inklusive bland annat
pensioner, budgeteras under hälsoministeriet. Detta kommer att förändras under
år 2008, då pensionerna istället kommer att förvaltas under socialministeriet.
Världshälsoorganisationen beräknade den isländska hälsosektorns andel av BNP
till 9,9 procent år 2004.
Antalet läkare per capita är högt, men trots detta är det ibland svårt att tillsätta
vårdcentral- och distriktsläkartjänster. Köerna till vissa behandlingar är långa
och antalet serviceplatser på sjukhem otillräckliga. Mental- och psykvården för
såväl vuxna som barn anses sakna tillräckliga resurser.
Island har en av världens högsta medellivslängder, där kvinnor lever i
genomsnitt 83 år medan samma siffra för män är 79 år. Barndödligheten är bland
de lägsta i världen, med två till fyra dödsfall per 1 000 födslar.

12. Rätten till utbildning
Utbildningssektorns del av BNP uppgår till 25,2 procent av 2007 års statsbudget.
Den tioåriga grundskolan är obligatorisk och kostnadsfri, men vissa skolavgifter
och datorkostnader tas ibland ut på högre nivåer. Barn från invandrarfamiljer
har svårare att följa undervisningen och börjar i allmänhet oftare än
infödda isländska barn att arbeta direkt efter grundskolan. Organisation for
Economic Co-Operation and Development (OECD) har uttryckt besvikelse
över kunskapsstandarden hos grundskoleelever och rekommenderat en ökad
andel kvalificerade lärare. Dessa bör särskilt tillsättas på landsbygden, för att
utjämna regionala skillnader i utbildningshänseende. Avhoppen från högstadiet
och gymnasiet är fler än i övriga Norden, men en relativt stor andel (särskilt
kvinnor) återgår till studier senare i livet.
Orientering om mänskliga rättigheter ska enligt läroplanen ingå i
undervisningen.
En enskilt initierad kampanj för att motverka mobbning har fått stort
genomslag och medfört ökad uppmärksamhet kring problematiken också
i andra samhällssektorer än skolan.
På universiteten studerar i dag fler kvinnor än män, som i större utsträckning
väljer kortare och mer målinriktade kurser. Landet har nio universitet och
högskolor. På Islands universitet – med många humanistiska discipliner – och
lärarhögskolan är de kvinnliga studerandena i stor majoritet. Stora satsningar
görs för närvarande för att stimulera till vuxenutbildning och vidareutbildning.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden på Island är god. Landet placerar sig på första plats i FN:s
utvecklingsprograms (UNDP) Human Development Index år 2007. Island har
upplevt en kraftig ekonomisk tillväxt de senaste 10-15 åren, bland annat till
följd av ekonomisk liberalisering och privatisering av statliga bolag. Idag är
landet ett av världens rikaste sett till BNP per capita. Den ekonomiska
utvecklingen har gjort ett fåtal personer oerhört förmögna, men även för
allmänheten har levnadsstandarden förbättrats väsentligt.

Vissa problem förekommer dock. Den starka tillväxten har stundtals lett till
hög inflation. Detta har gjort att utsatta grupper upplevt en nettominskning av
bidrag och pensioner. En relativt stor del av befolkningen är skuldsatt, vilket
skapar ekonomisk stress. Det finns också fattigdomsluckor. Vissa ansträngningar
görs för att ge en hjälpande hand åt missbrukare av alkohol och droger.
Funktionshindrades inkomster, boende och villkor samt hälsovården på det
psykologiska området och situationen för det ökande antalet pensionärer
(bland annat otillräcklig tillgång till servicebostäder) hör till de aktuella
samhällsproblemen.
Bostadsstandarden är genomgående hög, men det råder brist på små lägenheter
och hyreslägenheter. Funktionshindrade, pensionärer, arbetslösa, äldre män
och ensamstående mödrar lever i vissa fall under knappa ekonomiska
förhållanden.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnors rättigheter respekteras i allmänhet och kvinnor åtnjuter i hög grad
samma friheter som män. Kvinnlig rösträtt infördes år 1915 och CEDAW
(konventionen om eliminering av alla former av diskriminering av kvinnor)
ratificerades 1985. Den isländska jämställdhetslagen saknar en definition av
diskriminering, något som har kritiserats av en lokal människorättsorganisation.
Enligt World Economic Forums årliga undersökning av jämställdhetsläget i
världens länder placerade sig Island på fjärde plats av totalt 128 undersökta
länder. Listan toppas av Sverige. Island får mycket gott betyg för jämställdhet i
utbildnings- och hälsofrågor, men sämre när det kommer till näringsliv och
politik.
Prostitution är lagligt på Island. En ny lag som blev antagen i mars 2007
upphävde det tidigare förbudet mot prostitution som huvudsaklig inkomstkälla.
Lagen innehåller ett förbud mot att tredje part tar ekonomisk vinning av
prostitutionen. Det finns dock starka misstankar om att prostitution bedrivs på
landets strippklubbar, där klubbägarna tar del av inkomsten från sexköp. För

att komma tillrätta med den här problematiken antogs i juli 2007 en lag som
bland annat förbjuder privata danser. Efter att den nya lagen infördes har
arbetstillståndsansökningar för strippklubbsarbetare minskat markant.
Antalet kvinnor som söker sig till det isländska kvinnocentret för vålds- och
sexbrottsoffer (Stigamót) ökar stadigt. Polisanmälningarna för dessa brott har
däremot legat still. En stor majoritet brottsoffer, enligt vissa uppskattningar
över 80 procent, väljer att inte polisanmäla övergrepp. De flesta av de oanmälda
brotten beräknas utgöras av övergrepp inom det egna hemmet. Våld inom
hemmet faller under allmän strafflag. Ett problem i anknytning till anmälan om
övergrepp på kvinnor är att Island inte har något vittnesskyddsprogram, och
att domstolar väldigt sällan utdömer besöksförbud för dömda brottslingar.
Risken finns att utsatta kvinnor inte upplever att de får tillräckligt skydd från
myndigheternas sida för att anmäla eventuella övergrepp. Ett annat problem är
att utländska brottsoffer är rädda att riskera utvisning om de anmäler ett
övergrepp. Lagen säger att om en utländsk person, som har fått uppehållstillstånd
i landet på grund av giftermål eller samboskap, lämnar sin partner
inom tre år efter det att uppehållstillståndet beviljats kommer den utländska
personen att utvisas. Regeln appliceras inte av myndigheter om kvinnan som
lämnat sin partner blivit utsatt för brott, men detta undantag är sällan känt
bland utsatta kvinnor. Cirka 40 procent av de kvinnor som söker sig till
Reykjaviks kriscenter för kvinnoövergrepp har utländskt påbrå.
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har kritiserat sexualbrottsoffrens
orimligt höga bevisbörda i rättegångar. I de fall där övergrepp har lett till
rättegång och fällande dom tenderar straffen att bli låga. Straffskalan för
våldtäktsmål sträcker sig upp till 16 år i fängelse. I praktiken utdöms sällan
längre straff än ett till tre års fängelse.
Det florerar upprepade rapporter om att det förekommer offer för
människohandel på landets strippklubbar och även på andra ställen. Utländska
kvinnor uppges ha blivit fråntagna sina identitetshandlingar vid ankomsten till
Island för att tvingas arbeta tillbaka sin ”skuld” genom prostitution innan
handlingarna återlämnas. Dessa rapporter grundar sig dock oftast på hörsägen
och är svåra att verifiera. Människorättsorganisationer på Island menar att bristen
på vittnesmål om människohandel beror på samma problematik med lagstiftning

som gör att offer för sexual- och våldsbrott sällan anmäls (se ovan). Ytterligare
ett hinder är att utlänningar som saknar korrekt dokumentation för uppehållsoch
arbetstillstånd, vilket offer för människohandel som regel gör, riskerar att
utvisas.
Inga fall av könsstympning eller så kallade hedersmord är kända.
Konstgjord befruktning erbjuds gifta kvinnor, kvinnor i samboförhållande och
lesbiska par, men inte ensamstående kvinnor. Vid granskningen av Islands
tredje rapport om implementeringen av CESCR (Committee on Economic,
Social and Cultural Rights) kritiserades detta förfarande som diskriminerande.
15. Barnets rättigheter
Island har fullt ut anammat barnkonventionen. Pappaledighet infördes år 2000
och en ny barnlag trädde i kraft 2003. Lagen innebar bland annat att föräldrarna
får delad vårdnad vid skilsmässa om inte annat bestäms. Landet har alltjämt
bland de högsta födelsetalen i Europa. Barn uppmuntras att åta sig olika
uppgifter som de kan klara av, även deltidsarbete, och många skolungdomar
arbetar efter skoltid och under loven.
Utegångsförbud gäller efter klockan 20.00 för barn upp till 12 år och efter
klockan 22.00 för barn och ungdomar mellan 13-16 år utan vuxet sällskap.
Under sommaren är det tillåtet att vara ute två timmar till.
Antalet rättsfall rörande sexuellt utnyttjande av barn har ökat, band annat
beroende på att problemet som sådant fått ökad uppmärksamhet.
Barn från 15 år kan dömas till fängelse. Europarådets kommissionär för
mänskliga rättigheter har uppmanat isländska myndigheter att se över rutinerna
för hur man sätter häktade personer under 18 år i isolering.
Vid en incident på Keflaviks flygplats i augusti 2007 arresterades en 16-årig
flicka för innehav av ett halvt kilo kokain. De efterföljande förhören utfördes
utan att de obligatoriska barnrättsrepresentanterna tillkallades. Flickan
placerades sedan i isolering på fängelset Litla-Hraun, som är avsett för män.

Det förekommer inga rapporter om barnprostitution, gatubarn, barnarbete
eller handel med barn. Island saknar militära styrkor, följaktligen finns inga
barnsoldater eller barn i väpnad konflikt.

År 2006 trädde en ny lag i kraft som innebar en rad viktiga lagförändringar
rörande samboskap, adoptioner och konstgjord befruktning för homosexuella.
Homosexuella par har nu samma rättigheter som heterosexuella i frågor
rörande social- och livförsäkring, skatter, pensioner och arv.

En barnombudsman verkar under statsministeriet sedan 1995.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det finns ingen rapporterad diskriminering mot minoriteter. Vid sidan av ett
trettiotal registrerade religiösa samfund finns små frikyrkogrupper som ibland
inte har mer än något tiotal medlemmar. Ursprungsbefolkning har aldrig funnits.
Invandrare arbetar ofta i lågstatusyrken. De ansatser till integration som
görs har inte varit helt effektiva och oberoende mänskliga rättighetsorgan
verkar för ett nytt åtgärdsprogram.
En ny utlänningslag antogs 2002. I den stipuleras bland annat krav på
dokumenterad undervisning i isländska för att få permanent uppehållstillstånd.
Lagen ger justitieministern rätt att stadga reglerna kring undervisningen. 2003
kom en bestämmelse från justitieministern med krav om 150 timmars
undervisning, en kostnad som de inflyttade får stå för själva. Invandrares
språkkunskaper är ofta uppe för debatt, de flesta anser att de som bor och arbetar
i landet måste kunna tala isländska.
Utlänningslagen har kritiserats för åldersgränsen på 24 år för att erhålla ett
uppehållstillstånd baserat på att make eller maka bor i landet. Syftet med
åldersgränsen är att förhindra tvångs- och skenäktenskap, men den kan ha
diskriminerande effekter.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjudet i lag och öppna trakasserier sällsynta. I Island
är den sexuella öppenheten traditionellt sett stor. I slutet av varje sommar
anordnas en ”gay-pride”-parad i Reykjavik som dragit till sig stora
åskådarskaror.

Homosexuella par kan ingå partnerskap. Under året har det debatterats huruvida
homosexuella par även ska kunna vigas. En majoritet av befolkningen är
positiv, men statskyrkan motsätter sig samkönade äktenskap tills vidare. Sedan
2006 kan homosexuella par adoptera barn, men eftersom Island saknar
adoptionsavtal med något land som tillåter homosexuella par att adoptera barn
saknas den möjligheten ändå i praktiken.
18 Flyktingars rättigheter
Mellan femtio och hundra personer ansöker om asyl varje år. De avvisas i regel
med hänvisning till Dublin-konventionen, eftersom Island sällan är första
asylland.
Enligt en lokal människorättsorganisation beviljas inte heller flyktingstatus
till människor som uppfyller flyktingskonventionens kriterier. Enligt samma
människorättsorganisation har endast en asylsökande någonsin beviljats
flyktingstatus på Island. Landet tar tidvis emot ett begränsat antal kvotflyktingar
från UNHCR (FN:s flyktingkommissariat). Under 2007 har 30 omplacerade
flyktingar från Colombia tagits emot. Isländska Röda Korset fungerar som
mottagande organisation och de kommuner som välkomnat placering av
flyktingar har ett omvittnat välordnat mottagande.
Utlänningslagen har kritiserats av Europarådets kommissarie för mänskliga
rättigheter eftersom den stipulerar att flyktingar, som kan anses vara till fara för
rikets säkerhet eller det isländska samhället, kan utvisas till länder där de riskerar
förföljelse och/eller tortyr. Ett sådant undantag har inget stöd i
flyktingkonventionen.
Kommissarien har även efterlyst gratis juridisk handläggning för
asylsökande.

Det förekommer uppgifter om att gränsvakter har behandlat asylsökande på ett
otillbörligt sätt. I ett fall blev en asylsökande frihetsberövad i fyra dagar utan
tillgång till advokat eller någon som prövade hans fall.
Människorättsorganisationer efterlyser utbildning av gränspersonal och andra
som hanterar asylsökande för att liknande incidenter ska kunna undvikas i
framtiden.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrade är en av de grupper som inte fått ta del av Islands ekonomiska
framgång fullt ut. Inflationen har sett till att funktionshindrade har fått
mindre pengar att röra sig med. Funktionshindrade är också underrepresenterade
på arbetsmarknaden. Det råder brist på anpassade bostäder och
handikapphjälpmedel får oftast bekostas själv. Det återstår att se vilken effekt
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder kan komma att
fåi Island.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett antal oberoende organisationer för mänskliga rättigheter i landet.
De används bland annat som remissorgan av ministerier och andra myndigheter.
Landets största organisation för mänskliga rättigheter, Icelandic Human Rights
Center, har fått minskade anslag i statsbudgeten sedan 2005 – något som varit
hämmande för verksamheten. Genom donationer från framför allt företag har
dock verksamheten kunnat hållas igång. Organisationen arbetar för att på sikt
bli klassad som ett nationellt institut för mänskliga rättigheter, i enlighet med
Paris-principerna. Islands universitet har en institution för mänskliga rättigheter
med kurser på engelska. Röda Korset är verksamt på Island och har en aktiv
roll i mottagandet och integrerandet av flyktingar. Amnesty International har
ett kontor i Reykjavik, men deras verksamhet är huvudsakligen koncentrerad
till att samla in pengar för projekt utomlands.
Stora aktörer på området mänskliga rättigheter, såsom Amnesty International
och Human Rights Watch, har antingen bristfällig eller ingen information alls

om Island på sina hemsidor.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Island har mottagit besök från FN och Europarådet på området mänskliga
rättigheter, i första hand i samband med konferenser eller seminarier. Böcker
har utgivits med konventioner om mänskliga rättigheter i isländsk översättning.
Island har deltagit i den nordisk-baltiska aktionsgruppen mot människohandel.
Under juli 2005 besökte Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter
Island.

Mänskliga rättigheter i Danmark 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Standarden avseende mänskliga rättigheter är internationellt sett hög i
Danmark. Internationell uppmärksamhet har emellertid de senaste åren ägnats
den strikta danska invandrings- och integrationslagstiftningen, liksom landets
allmänna politiska debatt om asyl- och invandringsfrågor. Speciellt Danmarks
behandling av avvisade asylsökande har uppmärksammats inför Folketingsvalet
i november 2007.
I Amnesty Internationals årsrapport för 2007 omnämns Danmark under sex
avsnitt: diskriminering, terrorlagstiftning, isoleringsfängelser, våld mot kvinnor,
polisens makt och yttrandefrihet. Human Rights Watch beskriver i sin rapport
för år 2007 den debatt om pressfrihet kontra skydd för minoriteter som följde i
spåren av Muhammedkarikatyrerna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Danmark har därmed ratificerat alla de centrala konventionerna om mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),
samt de fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet
av dödsstraffet.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
(ICESCR).
− Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,
(ICERD).
− Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor, (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
− Konventionen mot tortyr, (CAT) samt det fakultativa protokollet om

förebyggande av tortyr.
− Konventionen om barnets rättigheter, (CRC) samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn.
− Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1966.
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, (ICC).
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna, (Europakonventionen)
med undantag för tilläggsprotokoll 12 (förbud mot diskriminering). 1
Konventionerna har med undantag för Europakonventionen inte inkorporerats
i dansk lagstiftning. Detta har bland annat påpekats av FN:s barnkommitté,
som velat se barnkonventionen inkorporerad i dansk lag. Danmark menar att
dansk lag även utan inkorporering överensstämmer med konventionerna och
att en sådan därför endast skulle ha symbolisk betydelse.
Danmark har rapporterat till respektive konventionskommitté enligt följande:
- ICCPR, april 2007 (avser rapporttillfälle 2005)
- ICESCR, november 2004 (nästa rapporttillfälle 2009)
- ICERD, juni 2005 (nästa rapporttillfälle 2009)
- ICAT, augusti 2007 (nästa rapporttillfälle 2011)
- ICEDAW, augusti 2006 (nästa rapporttillfälle 2008)
- ICRC, oktober 2006 (nästa rapporttillfälle 2008)
1 Danmark har ett förbehåll mot tilläggsprotokoll 7, det betyder att protokollets
regel om att brottsmål ska kunna överklagas inte gäller i vissa fall.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga rapporter tyder på att det förekommer av statsmakten sanktionerade
mord, försvinnanden eller tortyr i Danmark.
Europarådets kommitté för förebyggande av tortyr och inhuman och
kränkande behandling, CPT, drog vid sitt senaste besök (2002) slutsatsen att
situationen överlag är god i Danmark. Dock har polisens underrättelsetjänst
(PET) nyligen kritiserats av Amnesty International för användandet av tygpåsar

över huvudet på misstänkta för terrorism vid ett gripande i september 2006.
En översyn av den danska psykiatrilagen har genomförts i syfte att stärka
patienternas rättigheter i samband med tvångsåtgärder inom psykiatriska
institutioner överlag i Danmark, något som CPT uppmärksammade vid sitt
besök. Den reviderade lagen trädde i kraft 1 januari 2007.
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter har kritiserat Danmark för
att dansk straffrättslig lagstiftning inte innehåller något uttryckligt förbud mot
tortyr.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades för alla brott 1978.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Rättssystemet är väl fungerande och skyddet för individens personliga frihet
och säkerhet är generellt sett gott. Kritik har framförts mot att häktade och
dömda hålls i gemensamt förvar. Amnesty har välkomnat att regelverket för
beslut om isolering av häktade personer har ändrats för att minska antalet fall
av isolering, men har samtidigt noterat att dessa regeländringar inte gjorts för
redan dömda personer. Beslutet om isolering fattas numera av domstol och
strikta kriterier har införts som väger in åtgärdens nödvändighet och
proportionalitet. Även fallen av isolering som disciplinär åtgärd under
avtjänande av fängelsestraff har minskat.
Ny lagstiftning som bland annat ger polisen ökade möjligheter att, utan beslut
av domstol, övervaka individer som misstänks har samröre med
terroristverksamhet, har kritiserats för att i för stor utsträckning begränsa den
personliga integriteten.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Den danska grundlagen garanterar var och ens tillgång till rättssystemet. Domstolarna är självständiga i förhållande till den verkställande makten. Inga andra
extraordinära domstolar förekommer. Asylansökningar behandlas inte i domstol
utan i sista instans av flyktingnämnden i ett domstolsliknande förfarande.

7. Straffrihet
Det finns inga rapporter om att staten undgår att bestraffa brott begångna av
företrädare för staten som till exempel poliser. Amnesty International har dock
varit kritisk mot polisens agerande i vissa enskilda fall och menar att en
självständig instans för att utvärdera polisens efterlevnad av mänskliga
rättigheter borde etableras. FN:s kommitté för avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering kritiserade Danmark i samband med den s.k. karikatyrkrisen
för att dess åklagarväsende i vissa fall avstått från att väcka åtal för vissa hetsoch
hatbrott riktade mot muslimer.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediefriheten, liksom förenings- och mötesfriheten, garanteras
av grundlagen och är fast förankrad i det danska samhället. Enskilda kan fritt
och öppet kritisera statsmakterna utan risk för repressalier. Danmark har i
förhållande till befolkningsantalet ett stort antal högkvalitativa dagstidningar.
Utbudet av övriga media är stort och brett. I Reportrar Utan Gränsers årliga
rapport om pressfrihet i världens länder (World Wide Press Freedom Index
2007) återfinns Danmark på åttonde plats, en markant förbättring i relation till
det föregående året då journalister utsattes för hot i Muhammedkrisens
efterdyningar.
FN:s kommitté för konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering har i sin senaste utvärdering av Danmark understrukit det
ansvar som följer med yttrandefriheten och uppmanat den danska regeringen
att agera för att motverka ett stigmatiserande och nedsättande tonfall gentemot
invandrare i den danska politiska debatten.
Den lutherska statskyrkans ställning garanteras av grundlagen. Kyrkans
speciella ställning har kritiserats av andra religiösa samfund som menar att den
danska staten inte garanterar en neutral behandling av olika trosuppfattningar.
De senaste åren har frågan om möjligheten att bygga moskéer och tempel
liksom icke-kristna begravningsplatser diskuterats. Enligt begravningslagen har
den danska statskyrkan, Folkekirken, monopol på gravsättning i Danmark, men
kyrkoministern har möjlighet att tillåta trossamfund utanför Folkekirken att

anlägga egna begravningsplatser. Den första muslimska gravplatsen togs
september 2006 i bruk i Brøndby kommun utanför Köpenhamn.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Danmark är en parlamentarisk demokrati. Drottning Margrethe II är statschef.
Statschefen är den som formellt utser och avskedar statsministern och övriga
ledamöter i regeringen. De politiska befogenheterna begränsas till att utfärda
lagar som antagits av parlamentet.
Politisk pluralism med flerpartisystem råder. Parlamentet utgörs av Folketinget
med 179 ledamöter. Statsminister leder regeringen som består av 19 ledamöter,
7 kvinnor och 12 män. Allmänna val måste hållas med högst fyra års intervall,
men statsministern avgör tidpunkten. Valdeltagandet var 86,6 procent vid valet
i november 2007, två procent högre än vid det föregående valet i februari 2005.
Den enskilde individen har stora möjligheter att delta i det offentliga livet.
Utomlands bosatta danska medborgare har dock ingen rösträtt. Några
betydande skillnader mellan kvinnors och mäns valdeltagande förekommer
inte. En tredjedel av kandidater som ställdes upp och blev invalda i Folketinget
är kvinnor. Genomsnittsåldern bland de kvinnliga folkvalda är lägre (42,7 år)
än bland männen (48,4 år).
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Grundlagen anger att alla medborgare bör ges möjlighet till arbete på villkor
som kan trygga försörjningen. Grundlagen anger vidare att alla medborgare ska
ha fri och lika tillgång till alla yrken.
Arbetslösheten är låg, cirka 3 procent. Danmark är känd för ”flexicurity”, dvs.
en relativt stor rörlighet på arbetsmarknaden och ett väl utvecklat
trygghetssystem.
Flertalet anställda är fackligt anslutna och omfattas av olika kollektivavtal.
Landsorganisationen i Danmark (LO) har nära 1,3 miljoner medlemmar,
varav cirka 48 procent kvinnor. Akademikernas Centralorganisation har drygt

169 000 medlemmar, varav cirka 42 procent kvinnor. En ännu högre andel av
arbetsstyrkan, drygt 2,5 miljoner personer, är medlemmar i ett 30-tal olika
danska arbetslöshetskassor.
Arbetslösheten bland invandrare är väsentligt högre än bland infödda danskar.
Den bristande integrationen på den danska arbetsmarknaden är av danska
regeringen identifierad som ett centralt politiskt och ekonomiskt problem.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Danmark har ett väl utbyggt hälsovårdssystem och en allmän sjukförsäkring.
Alla invånare rätt till adekvat sjukvård. Merparten av läkar- och sjukhusbesöken
är kostnadsfria. Sjukvården håller hög internationell standard.
Utgifterna för hälsovård som andel av BNP är drygt 9 procent (2005).
12. Rätten till utbildning
Det danska utbildningssystemet är uppbyggt efter principen att alla invånare
har rätt till offentligt finansierad utbildning. Utgifterna för utbildning utgör
drygt 7 procent av BNP (2003). Den grundläggande utbildningen (Folkeskolen)
inleds vid 5 års ålder men är obligatorisk först vid 7 års ålder. Utbildningar på
gymnasie- och universitetsnivå är kostnadsfria. Ett utvecklat studiemedelssystem
med möjlighet till studielån finns. Andelen studerande vid högre
utbildning fördelar sig lika mellan könen. Antalet kvinnliga forskarstuderande
ökar och är nu cirka 40 procent. Andelen kvinnliga professorer är dock
fortfarande låg - under tio procent.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Grundlagen anger att den som inte har möjlighet att försörja sig själv eller bli
försörjd av sina närstående har rätt till offentlig hjälp; offentliga trygghetssystem
tillhandahåller en välutbyggd offentlig sektor. Levnadsstandarden i
Danmark är en av de högsta i världen. I FN:s välfärdsindex från 2007 återfinns
Danmark på 14:e plats (Sverige är på 6:e plats).
VISSA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA

14. Kvinnors rättigheter
Danmark är ett av de mest jämställda länderna i världen och någon systematisk
diskriminering av kvinnor anses inte förekomma. Statistiska undersökningar
visar emellertid att kvinnors löner i Danmark, liksom i de flesta andra länder,
genomsnittligt ligger under mäns löner. Skillnaden beräknas till mellan 12 och
19 procent. Färre kvinnor än män innehar chefspositioner, särskilt inom det
privata näringslivet där 15-20 procent av cheferna på mellannivå och 4 procent
av de högre cheferna är kvinnor.
Sedan år 2000 finns en särskild jämställdhetsnämnd med uppdrag att som
komplement till domstolsväsendet ta emot och behandla anmälningar om
arbetsmarknadsrelaterad diskriminering på grund av kön. Nämnden har
rättsligt mandat och kan tilldöma parterna skadestånd. Antalet förfrågningar till
Jämställdhetsnämnden har successivt ökat.
Kritik har framförts av både Amnesty och Europarådets kommissarie för
mänskliga rättigheter för att utländska kvinnor som utsätts för våld i hemmet
av sin partner, riskerar att förlora sitt uppehållstillstånd om de lämnar
förhållandet. Det har lett till att frågan prioriterats upp av regeringen i sin
årliga handlingsplan för jämställdhet. Fokus ligger på att hjälpa de utsatta och
bryta våldspiralen, behandla våldsutövarna och skapa en offentlig debatt kring
problemen.
Människohandel är identifierat som ett växande problem av den danska
regeringen. Lagstiftningen skärptes 2002, och människohandel kan nu ge upp
till åtta års fängelse. Den danska regeringens arbete för att bekämpa
människohandel inriktas dels på att ge stöd till de utsatta kvinnorna, dels på ett
antal förebyggande åtgärder som till exempel informationsspridning till både de
personer som utsätts för människohandel och den danska allmänheten. Stor
vikt läggs också vid etablering av kontakt med myndigheter och enskilda
organisationer i de drabbades hemländer för att kunna garantera ett säkert
återvändande för de som utsatts för människohandel. Både FN:s kommitté för
avskaffande av diskriminering av kvinnor och kvinnoorganisationer har
uttryckt oro över allt för snabba utvisningar. I en ny treårig handlingsplan mot

människohandel som regeringen presenterade i mars 2007 anges därför att
kvinnor som varit offer för ska nu få stanna i Danmark i upp till tre månader,
om de samarbetar med myndigheterna.
15. Barnets rättigheter
Ett statligt råd, Børnerådet, finns sedan 1994 och har till uppgift att arbeta för
och uppmärksamma barns rättigheter. Möjligheten till föräldraledighet är väl
utbyggd i Danmark, vad gäller såväl ersättningsnivåer som omfattning i tid.
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter har kritiserat att Danmark
sänkt åldersgränsen från 18 år till 15 år för familjeåterförening av barn i
invandrarfamiljer i Danmark. Förhållandena för de barn som vistas i asylcentra
har också uppmärksammats på senare tid i den allmänna debatten då
undersökningar visat att många barn far psykiskt illa av långa vistelser i
centrumen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Minoriteters rättigheter är skyddade i lag. Likaså finns lagstiftning mot
diskriminering på grund av etnicitet. Den danska strafflagen innehåller vidare
förbud mot rasistiska uttalanden. Rådet for Etniske Minoriteter har till uppgift
att vara rådgivare åt regeringen och föra de etniska minoriteternas talan i
Danmark. Även privata företag och organisationer har möjlighet att ta rådets
kunskap i anspråk.
Regeringen antog under 2003 en handlingsplan för att främja likabehandling
och mångfald och för att bekämpa rasism. Åtgärderna inbegriper åtgärder
inom områdena tillgång till utbildning och arbetsmarknad, språkträning och
interaktion mellan olika grupper av den danska befolkningen. Det danska
Institut for Menneskerettigheder har även mandat som klagoinstans för etnisk
diskriminering, med undantag för vissa fall av diskriminering på
arbetsmarknaden som ska behandlas i ordinarie arbetsrättsliga institutioner.
Klagoinstansen har ett brett mandat och kan behandla klagomål gällande
diskriminering inom all offentlig och privat verksamhet.

Tonläget gentemot invandrare och framför allt muslimer i den politiska
debatten i Danmark har under 2007 fortsatt att uppmärksammats och
kritiserats från flera håll. Europarådets kommission mot rasism och intolerans
skriver i sin rapport från maj 2006 att det politiska klimatet i Danmark har
förvärrats och att vissa politiker och delar av media frammanar en negativ bild
av invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet, samt att den lagstiftning
som finns mot diskriminering inte används i tillräckligt hög utsträckning.
Liknande kritik kommer också från FN:s kommitté om avskaffandet av alla
former av rasdiskriminering. I en rapport från FN:s kommission för de
mänskliga rättigheterna om situationen för muslimer och araber runt om i
världen, skriven med anledning av Muhammedkrisen, kritiseras den danska
regeringen för att under krisen inte i tillräckligt hög grad ha markerat mot
religiös intolerans.
Enligt The Migrant Integration Policy Index 2007, ett EU-finansierat projekt
somutvärderar integrationsbefrämjande åtgärder i EU:s medlemsländer, är
Danmark ett av Europas sämsta länder på integration av invandrare. Speciellt
låga betyg får Danmark när det gäller familjeåterföring, diskriminering av
invandrare och tillgång till arbetsmarknaden och medborgarskap. Rapporten
har lett fortsatt debatt om den danska integrationspolitiken.
Grönland och Färöarna har en särskild status genom det så kallade
hjemmestyret som etablerades 1979 respektive 1948. Genom en särskild lag har
de båda riksdelarna ett relativt omfattande självstyre. Det finns en opinion för
självständighet på både Grönland och Färöarna. Den danska regeringen
motsätter sig inte principiellt en frigörelseprocess, utan har framhållit att det i
första hand bör vara befolkningen själv på Färöarna respektive Grönland som
ska besluta om de båda riksdelarnas framtid. Både Grönland och Färöarna har
egna parlamentariska ombudsmän med mandat att behandla klagomål från
medborgarna om att deras rättigheter kränkts.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Danmark införde som första land i världen 1989 möjligheten för homosexuella
att ingå registrerat partnerskap. Det är också möjligt att få ett registrerat

partnerskap välsignat av den danska statskyrkan. Det är inte tillåtet för
registrerade partners att adoptera barn tillsammans, men adoption av styvbarn
är möjlig sedan 1999. Den danska lagstiftningen tillåter klinisk insemination för
lesbiska. Den danska diskrimineringslagen inbegriper även diskriminering av
personer på grund av sexuell läggning.
Den danska strafflagen och dess stadgande om skydd mot diskriminering på
grund av sexuell läggning gäller på Färöarna sedan mars 2007. Däremot gäller
inte den danska lagen om registrerat partnerskap på Färöarna.
18. Flyktingars rättigheter
Danmark har sedan 1990-talet tagit emot ett stort antal asylsökande. De
administrativa rutinerna kring mottagningssystemet och asylproceduren är väl
utvecklade. Danmark har sedan den nuvarande regeringens tillträde 2001 infört
en rad åtstramningar i asyl- och invandringslagstiftningen. Ändringarna
omfattar utöver regelverket för asylsökande även reglerna för invandring
genom familjeanknytning. Åtstramningarna i asyl- och invandringspolitiken har
lett till en kraftig minskning av antalet ansökningar om asyl och
uppehållstillstånd genom familjeanknytning i Danmark. Det sociala
skyddsnätet för flyktingar och invandrare skiljer sig från det som gäller för de
flesta danska medborgare i så motto att den ordinarie danska
socialbidragsnormen endast gäller för personer som vistats i Danmark sju av de
senaste åtta åren.
Både Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s kommitté
för avskaffandet av alla former av rasdiskriminering har rekommenderat den
danska staten att överväga vissa förändringar av asyl- och
invandringslagstiftningen.
Bland annat gäller detta kraven för invandring genom anknytning, särskilt
minimiåldern om 24 år, kravet på ekonomisk garanti om drygt 50 000 danska
kronor samt villkoret om fast anknytning till den danska arbetsmarknaden.
Reglerna, som syftar till att hindra uppgjorda äktenskap och underlätta
integrationen av nyanlända invandrare, riskerar att begränsa främst

unga vuxnas rätt till familjeliv och kan vid tillämpningen framstå som
diskriminerande. Vidare har åldersgränsen på 14 år för familjeåterförening med
barn kritiserats. Den danska regeringen har förklarat att den är öppen för att se
över tillämpningen av reglerna om familjeåterförening, men att den danska
lagstiftningen inte bryter mot några internationella förpliktelser eller
konventioner.
Efter undersökningar av situationen för asylsökande barn i Danmark väcktes
debatten inför Folketingsvalet om de asylsökande som far illa av långvariga
vistelser på asylcentra. Efter valet 2007 utlovades breda överenskommelser
mellan regeringen och folketingets partier för att få till en förbättring för de
asylsökande. Det gäller främst irakiska asylsökande som fått avslag på sin
ansökan men som inte kan sändas tillbaka till hemlandet på grund av konflikt.
Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI), ett organ knutet
till Europarådet, har uttryckt oro för ökad intolerans och främlingsfientlighet
riktad mot flyktingar, asylsökande, minoriteter i allmänhet och mot muslimer i
synnerhet.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrades rätt till likabehandling är fastlagd i dansk lag sedan 1993.
Då inrättades även ett särskilt statligt center för likabehandling av
funktionshindrade, med uppgift att informera, ge råd och påverka i frågor
relaterade till funktionshindrades situation. Det är också centrets uppgift att
sätta fokus på de områden och situationer där det ännu inte råder
likabehandling.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Dansk center för Menneskerettigheder ingår numera som en självständig del i
Dansk Center for Internationale Studier och Menneskerettigheder, en
nyinrättad institution som under ett tak samlar forskning och opinionsbildning
i utrikes-, säkerhets- och biståndspolitiska frågor. Institut for
Menneskerettigheder utgör ett danskt centrum för insamling av kunskap om
mänskliga rättigheter i Danmark och internationellt. Institutets arbete omfattar

forskning, information, utbildning och dokumentation om danska och
internationella förhållanden. Flera internationella och nationella
frivilligorganisationer har verksamhet i Danmark, till exempel Amnesty
International.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Inga internationella insatser för mänskliga rättigheter har rapporterats

Mänskliga rättigheter i Norge 2007

Barns rättigheter var också aktuellt under 2007. Diskussionerna har framförallt
rört ensamkommande asylsökande minderåriga.

ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Norge är ett land med en lång demokratisk tradition. Respekten för mänskliga
rättigheter är djupt rotad i det norska samhället och de grundläggande fri- och
rättigheterna garanteras i grundlagen.

Norge kommer år 2009 att kandidera till en plats i FN:s råd för mänskliga
rättigheter för perioden 2009-2012.

Trots den generellt goda situationen för mänskliga rättigheter i Norge har kritik
riktats mot de långa häktningstiderna. Ny lagstiftning har förbättrat situationen,
men kritiken kvarstår delvis. Norge har under 2007 fällts i Europadomstolen för
att skolans religionsämne för starkt präglas av kristendomen. Enligt författningen
råder inte religionsfrihet för kungen och hälften av regeringens medlemmar
måste tillhöra den lutheranska tron. Norge har också fällts av Europadomstolen i
ett fall som rörde en mans rätt att träffa sina barn.

Norge har ratificerat följande FN-konventioner;

Norge ligger återigen i topp på OECD:s HDI-index som mäter levnadsstandard.
Arbetslösheten är låg i Norge och det finns ett behov av arbetskraftsinvandring.
Arbetslösheten bland invandrare från ”icke-västliga” länder är dock tre gånger så
hög som i hela befolkningen.
Norge är ett jämställt land. Trots det tjänar kvinnor sämre och är dåligt
representerade på ledande poster. Våld mot kvinnor i nära relationer kallas av
Amnesty det allvarligaste brottet mot mänskliga rättigheter i Norge. Rätten till
utbildning har diskuterats i relation till flickor som bär huvudplagg som täcker
hela eller delar av ansiktet. Ett förslag om kriminalisering av köp av sexuella
tjänster utreddes under hösten 2007.
Liksom i Sverige diskuterades möjligheten till könsneutrala äktenskap i Norge
under 2007. Ett lagförslag, som även inkluderar rätten för homosexuella par att
adoptera var ute på remiss under 2007.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa protokollen
om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
- kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Det fakultativa
protokollet om förebyggande åtgärder är underskrivet år 2003, men inte
ratificerat.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och
handel med barn
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1966.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
samt:

- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
Norge har ännu inte ratificerat:
- Tilläggsprotokollet till tortyrkommittén, OPCAT, trots att det undertecknades
2003. Protokollet kräver att det finns en myndighet som utövar tillsyn av
frihetsberövande institutioner. Upprättandet av en sådan myndighet är förenat
med vissa problem, enligt Norsk Helsingforskommitté, som också meddelat att
norska myndigheter har försäkrat att anledningen till förseningen enbart är av
praktisk, administrativ karaktär.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention on
the Rights of Persons with Disabilities skrevs under 30 mars 2007. Regeringen
har dock försäkrat att ratificeringsprocessen är igång. Om tilläggsprotokollet
skall undertecknas utreds av utrikesdepartementet under hösten 2007.
Norge har inte skrivit under:
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of
all Persons from Enforced Disappearances. Norsk Helsingforskommitté
meddelade dock i sin årliga rapport att regeringen avser att göra så.
- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of their families. Konventionen är i princip endast
underskriven av länder varifrån arbetare kommer, inte av ”mottagarländerna”.
Inget land inom EU har undertecknat konventionen, trots uppmaningar från
Europaparlamentet.
Norge har rapporterat till respektive konventionskommitté enligt följande:
- ICCPR, november 2004, nästa rapporttillfälle oktober 2010
- CERD, september 2005, nästa rapporttillfälle september 2009
- CRC, april 2003, nästa rapporttillfälle februari 2008
- ICESCR, februari 2004, nästa rapporttillfälle juni 2010
- CEDAW, augusti 2007, nästa rapporttillfälle september 2010
- CAT, december 2004 nästa rapporttillfälle 2009

Genom lagen om mänskliga rättigheter som stiftades 1999 blev den europeiska
konventionen om mänskliga rättigheter, FN-konventionen om civila och
politiska rättigheter och FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter införlivade med norsk rätt. År 2005 inkorporerades även kvinno- och
rasdiskrimineringskonventionerna i norsk lag, men inte i lagen om mänskliga
rättigheter som anses ha högre status än andra lagar. FN:s arbetsgrupp mot
godtyckliga försvinnanden har efter en stående inbjudan
besökt Norge under 2007.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga uppgifter om av statsmakten sanktionerade politiska mord eller
försvinnanden i Norge och respekten för liv och kroppslig integritet är stor.
Kritik riktades, i oktober 2007, mot Norge och övriga Natoländer av bland andra
Amnesty International och FN:s tortyrkommitté, för att de fångar som ISAF
(International Security Assistance Force) lämnar över till afghanska myndigheter
löper stor risk att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande
behandling. Norsk Helsingforskommitté räknar med att så många som 50
procent av fångarna, både krigsfångar och ”vanliga” kriminella, som
överlämnats till afghanska myndigheter har utsatts för tortyr eller annan
kränkande behandling. Den norska regeringen har som svar på kritiken hänvisat
till bilaterala avtal med Afghanistan och sagt att Norge varit inblandat i mycket
få sådana fall.
Följande enskilda fall har uppmärksammats av norska människorättsorganisationer i deras kommentar (2007) till Norges femte rapport till FN:s
tortyrkommitté;
2004 dog den svenska medborgaren Robert Aconcha-Khan efter att ha gripits,
psykotisk och drogpåverkad, och förts till akutmottagningen vid Oslo sjukhus.
Enligt Norsk Helsingforskommitté transporterades Khan till sjukhuset på ett
sådant sätt att han hade svårigheter att andas och han avled strax efter
ankomsten. Ingen av poliserna ställdes inför rätta, men Oslo poliskår fick betala

en gemensam bot. Dödsfallet offentliggjordes först i juni 2007 och publicerades
då av tidningen Dagsavisen.
Eugene Obiora greps på ett socialförsäkringskontor, i Trondheim 2006, efter att
ha uppträtt hotfullt mot personalen. Under gripandet gjorde han mot-stånd mot
polisen. Obiora hölls i ett så kallat nackgrepp (stryptag) och lades därefter med
ansiktet nedåt på marken. Obiora förlorade medvetandet och fördes till sjukhus
där han avled. Obduktionsresultatet pekade på att den troliga dödsorsaken var
kvävning. Fallet utreddes av den centrala undersökningsenheten vid polisen, som
i maj 2007 kom fram till att Obiora dött på grund av att han gjorde motstånd och
därmed kvävt sig själv. Beslutet ledde till demonstrationer i Oslo och Trondheim.
Riksåklagaren beordrade centralenheten att åter ta upp fallet, men har ännu inte
format sina slutsatser av den nya undersökningen.

Norge undertecknade år 2002 protokoll 13 till Europakonventionen om absolut
förbud mot dödsstraff. Protokollet trädde i kraft 1 december 2005. Norge har
också skrivit under och ratificerat (1991) det andra protokollet till FN:s
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter om dödsstraffets
avskaffande i fredstid.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det övervägande intrycket FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga försvinnanden fick
vid sitt besök i Norge var mycket bra. Samarbetet med berörda institutioner
liksom gruppens möjlighet att besöka fängelser och träffa interner fungerade väl.
Inga uppgifter om förekomst av ofrivilliga försvinnanden eller resebegränsningar
finns i Norge.
Följande områden har dock uppmärksammats i Norge under 2007;

De två fallen har lett till att norska människorättsorganisationer bland annat
uppmanat Norge att: förbjuda användandet av ”nackgrepp” och andra farliga
metoder, utreda och förebygga användandet av polisvåld, utreda den möjliga
kopplingen mellan etnicitet och utsatthet för polisvåld samt säkerställa att det
finns en självständig utrednings- och lagföringsenhet för kriminalfall inom
polisen.
Vid sitt besök framförde FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga försvinnanden kritik
mot att personer dömda till fängelsestraff ibland tvingas vänta en betydande tid
innan de får börja avtjäna sitt straff. I ett pressmeddelande från 2007 skrev
arbetsgruppen att antalet personer, både i häkte och i fängelse, som befinner sig i
total isolering är oroande, eftersom detta kan betraktas som en mycket sträng
form av bestraffning. Regeringen har därefter vidtagit åtgärder för att
uppmärksamma problemet.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades i Norge år 1905 för brott begångna i fredstid och
dödstraffet i krigstid avskaffades slutgiltigt 1979. Den sista avrättningen
genomfördes 1948 och var en del av uppgörelsen med norska quislingar efter
andra världskriget.

Norska människorättsorganisationer, bland dessa Amnesty International, är
kritiska till att polisen ibland tvingat personer att sitta i polisarrest under längre
tid än tillåtet efter det att häktningsbeslut har fattats. Frågan granskades år 2005
av Europarådets tortyrkommitté. De norska myndigheterna har förklarat
situationen bland annat med platsbrist i landets häkten och fängelser. Ny
lagstiftning har ersatt normen om högsta tillåtna tid i arresteringsceller vilket
norska människorättsorganisationer är positiva till. Enligt statistik från
kriminalvården bryter man inte emot den nya lagen i samma utsträckning som
mot den tidigare normen. Norsk Helsingforskommitté vill inte säga att det skett
en reell förbättring, men menar att utvecklingen åtminstone inte går åt fel håll. I
budgetförslaget för 2008 presenterade regeringen en satsning på att bygga ut
antalet celler och fängelseplatser. Ett handlingsprogram för kriminalvården
offentliggjordes 2007 och har som mål att kön till kriminalvårdens platser ska
vara borta år 2009.
Sivilombudsmannen (som motsvarar den svenska justitieombudsmannen)
lämnade den 15 februari 2007 sin rapport till Stortinget om interneringslägret
Trandum. Lägret bildades för att vara en mild form av frihetsberövande, för
personer som fått avslag på sin asylansökan och befaras försvinna i väntan på

utvisning. I praktiken hade Trandum hårdare regler angående mat, aktiviteter och
liknande än norska fängelser. FN:s tortyrkommitté har kritiserat Norge för att det
saknades ett konkret regelverk kring lägret. FN:s arbetsgrupp om godtyckliga
försvinnanden som besökte Norge 2007 påpekade också de vikten av fungerande
och heltäckande regler för Trandum. Regeringen har presenterat ett lagförslag
som, enligt Norsk Helsingforskommitté, är klarare men fortfarande lämnar
mycket övrigt att önska.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten i Norge är god. Möjlighet till fri rättshjälp finns. Domstolarna är
självständiga gentemot den exekutiva makten. I en rättegång tjänstgör både
lekmannadomare, som väljs av kommunstyrelsen (indirekt av folket som i sin tur
väljer kommunstyrelsen) och fackdomare som tillsätts av regeringen.
Förutom domstolar finns ett antal ombudsmannainstitutioner (bl.a. barnombud
och jämställdhets- och diskrimineringsombud) som allmänheten kan vända sig
till för klagomål. Sivilombudsmannen ska förutom att utöva tillsyn av den
offentliga förvaltningen även se till att myndigheterna uppfyller sina förpliktelser
vad gäller mänskliga rättigheter. Till skillnad från JO kan sivilombudsmannen
inte väcka åtal utan endast utfärda erinringar eller göra uttalanden, vilka dock
oftast respekteras.
Norge är ett av de minst korrumperade länderna i världen. Straffbarhetsåldern är
15 år och fängelse för personer under 18 år utdöms bara som en sista utväg.
Enligt FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga försvinnanden befann sig i maj 2007
åtta personer under 18 år i fängelse i Norge.
7. Straffrihet
Inga rapporter om straffrihet förekommer i Norge.
År 2006 ansåg sig inte Rwandatribunalen kunna acceptera ett norskt erbjudande
om att överföra en av de åtalade till Norge för rättslig prövning, eftersom det
saknades en särskild folkmordsparagraf i den norska strafflagen. På initiativ av
justitieministern presenterades 2007 ett förslag om att utöka strafflagen med ett

nytt kapitel om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Den
nya lagen skulle innebära att Norge får samma möjlighet att utdöma straff som
den internationella domstolen i Haag, samt att brott begångna utanför Norges
gränser kan lagföras i Norge. Förslaget förväntas kunna träda i kraft 1 januari
2008. Norskt Center för mänskliga rättigheter har kritiserat förslaget på grund av
att det inte har gjorts en heltäckande utredning av vilka brott som ska
kategoriseras som krigsförbrytelser och inte heller vilka förpliktelser Norge har
på området.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings-, och religionsfrihet har grundlagsfäst skydd
i Norge.
Yttrande- och mediafriheten, liksom förenings- och församlingsfriheten, är fast
förankrade i det norska samhället. Pressen är fri och det finns en mängd
oavhängiga frivilligorganisationer. Yttrandefriheten är mycket vidsträckt i
Norge, vilket debatterats bland annat i relation till rasistiska uttalanden, och
norska människorättsorganisationer har menat att det borde vara enklare att göra
inskränkningar i yttrandefriheten för att undvika hets mot folkgrupp.
Norge har under 2007 fällts av Europadomstolen i ett yttrandefrihetsmål. Målet
rörde en norsk tidning som publicerat uppgifter om att det krävdes att en person
var skriven på platsen för att få äga hus i vissa attraktivt belägna områden. Detta
var uppgifter som senare visade sig vara oriktiga. Tidningen stämdes av en känd
företagsledare, vars hus felaktigt beskrivits i sammanhanget. Högsta domstolen
gav företagsledaren rätt. Europadomstolen menade att högsta domstolens dom
var ett brott mot artikel 10, som rör yttrandefrihet, i konventionen om mänskliga
rättigheter.
Ett statligt förbud mot politisk reklam, som är skapat för att säkerställa lika
tillgång till media för alla politiska kandidater oavsett resurser, bryter mot
Europakonventionen, enligt en rapport från Freedom House om situationen i
Norge 2007. Frågan har dock inte uppmärksammats av norska organisationer
som arbetar med mänskliga rättigheter.

Enligt grundlagen råder religionsfrihet. Vissa oklarheter finns dock. Minst
hälften av regeringens medlemmar ska vara medlemmar i den lutherskt
protestantiska statskyrkan, så även kungen. Detta har kritiserats av den norska
sektionen av Helsingforskommittén för att vara diskriminerande och ett indirekt
ingrepp i den annars vidsträckta religionsfriheten. Även den sektion i den norska
författningen som kräver att lutheraner ska uppfostra sina barn i tron har
kritiserats.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Norge har ratificerat ILO-konventionerna och tillämpar dessa. Arbetsförhållandena, inklusive löne- och arbetsvillkor är mycket goda i en internationell jämförelse. Fackföreningar har en viktig roll i förhandlingar med regeringen
på sociala och ekonomiska områden och runt 60 procent av den norska
arbetskraften är fackligt ansluten.

En utredning om kyrkans fortsatta relationer med staten föreslog, i januari 2006,
att kyrkan ska skiljas från staten. Slutgiltigt beslut i den i Norge kontroversiella
frågan dröjer dock till 2008.

I samband med en granskning som gjordes av FN:s kommitté för ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter uttrycktes oro över att invandrare, och i
synnerhet invandrarkvinnor, har problem att få arbete. Arbetslösheten bland
invandrare är tre gånger så hög som hos befolkningen i övrigt, även om andelen
arbetslösa invandrare sjunkit till 5,0 procent andra kvartalet 2007. Den absolut
högsta arbetslösheten finns bland förstagenerationens invandrarkvinnor, allra
högst (över 10 procent) bland afrikanska kvinnor. Endast 0,3 av styrelserepresentanterna i norska aktiebolag är av icke-västlig invandrarbakgrund.

I den norska skolan är en kurs i religion och etik som fokuserar på kristendom
obligatorisk. 2004 bestämde Europadomstolen att det var emot principen om
mänskliga rättigheter. Trots goda intentioner har inte tillräckligt mycket åtgärdats
i frågan och Europadomstolen drog 2007 slutsatsen att kristendoms- och
livssynsämnet är för starkt präglat av kristendomen och det är för krångligt att
praktisera den undantagsrätt elever med andra trosinriktningar har.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Norge är en konstitutionell monarki med kung Harald V som statschef. Landet är
en fungerande parlamentarisk demokrati med fria och hemliga val. Valsystemet
är proportionellt och val hålls var fjärde år. De politiska rättigheterna är
tillgodosedda i Norge. Stortinget är, vilket är ovanligt, ett enkammarparlament
som inte kan upplösas under valperioden. En grundlagsändring kräver 2/3
majoritet i Stortinget.
Knappt 40 procent av stortingsrepresentanterna är kvinnor. Mäns och kvinnors
valdeltagande redovisas inte separat i Norge. Det finns emellertid
vallokalsundersökningar från senaste stortingsvalet, 2005, som visar att det inte
längre finns några reella könsskillnader i valdeltagandet. Andelen kvinnor i
regeringen är 52 procent. Sametinget, som inrättades 1987, är ett folkvalt
samiskt parlament där 51 procent av ledamöterna för närvarande är kvinnor.

43 procent av kvinnorna arbetar deltid. I genomsnitt tjänar kvinnor 84,7 procent
av vad män gör per månad (vilket är lika mycket som i Sverige). Skillnaderna
mellan mäns och kvinnors löner är störst bland de högst utbildade. 40 procent av
styrelseplatserna i norska aktiebolagen skall enligt lag besättas av kvinnor. 2007
infördes möjligheten att bestraffa företag, som inte uppfyller dessa
bestämmelser, genom att stryka dem från börslistan. Straffmöjligheten har gett
resultat och sommaren 2007 var tre av tio styrelsemedlemmar i norska
aktiebolag kvinnor, mot två av tio samma period 2006.
Amnesty International Norge har under 2007 drivit en kampanj för att få
regeringen att upprätta lagar och regler som garanterar att norska företag agerar
etiskt och i enlighet med mänskliga rättigheter även då deras verksamhet är
förlagd utanför Norge. Enligt Amnesty kommer ett stortingsförslag, som
behandlar det internationella perspektivet av norska företags samhällsansvar att
presenteras under 2008. Ett uppmärksammat fall på området rör bolaget Aker
Kværner, som anmälts till statsadvokatämbetet för att ha underlättat de brott mot
mänskliga rättigheter som amerikansk militär gjort sig skyldig till i samband

med sin verksamhet vid Guantanamobasen på Kuba. Statsadvokatämbetet har
bordlagt frågan då de inte fann någon rimlig grund till att undersöka om det skett
något straffbart. Frågan har sänts vidare till riksadvokaten för överklagande.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Norge spenderade 2005 9,1 procent av BNP på hälsa, vilket placerar dem på 14:e
plats bland OECD länderna. Det är en ökning med över en procentenhet sedan
1995 och fortsatt ökning har föreslagits i budgetpropositionen för år 2008.
Alla invånare har rätt till fri sjukvård. Norge har ett av det mest generösa
sjukersättningssystemen i världen. Vid sjukdom betalas hela lönen ut under ett
år, utan någon karensdag. Statens kostnader för sjukersättning har på senare år
ökat dramatiskt. Beräkningar visar att sjukfrånvaron kommer att fortsätta att öka.
12. Rätten till utbildning
Grundläggande skolgång är obligatorisk och kostnadsfri (från sex till sexton års
ålder) i Norge. Skollunch serveras inte och gymnasieutbildningen är förenad
med vissa kostnader för exempelvis skolböcker. Kunskapsdepartementets andel
av den totala statsbudgeten är för budgetåret 2007 cirka 6,1 procent och för 2008
6,8 procent.
Rätten till utbildning har diskuterats i förhållande till ett förslag om förbud av
huvudbonad som täcker hela eller delar av ansiktet, exempelvis burka eller
niqab. Argumentet för ett sådant förbud som skulle motivera en inskränkning i
religionsfriheten är att flickor som bär sådana plagg inte kan tillgodogöra sig
utbildningen på samma sätt som andra. Justitiedepartementet har i sin granskning
kommit fram till att förslaget inte strider mot den norska grundlagen eller mot
FN- och Europakonventionerna om mänskliga rättigheter.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Norge är, mätt i BNP per capita, en av de högsta i världen.
Norge rankas också sedan flera år högst av alla världens länder i UNDP:s Human
Development Index, vars kriterium för mänsklig utveckling förutom
levnadsstandard även tar hänsyn till livslängd, hälsa och utbildning. På GDI

(gender development index) som rankar världens länder efter jämställdhet
hamnar Norge på plats 34.
Enligt UNDP, United Nations Development Programme, levde 6,4 procent av
befolkningen i Norge under fattigdomsstrecket (som definieras som 50 procent
av medianen av inkomsterna i 28 länder 1990-2000).
I 2007 års budget presenterades ett handlingsprogram mot fattigdom. Satsningen
kommer att fortsätta under 2008 då ytterligare 336 miljoner norska kronor
anslås. Fattigdom som drabbar barn ses som speciellt allvarlig och regeringen
kommer därför att satsa extra på just den gruppen.
Hösten 2007 etablerades ett kvalificeringsprogram för personer med väsentligt
nedsatt arbets- och försörjningsförmåga med inga eller mycket begränsade
försäkringsersättningar. Målgruppen är personer som annars skulle ha varit
beroende av långsiktigt socialbidrag. Programmet skall kombineras med
rehabilitering och behandling. Målet är att så många som möjligt på sikt ska
kunna försörja sig själva.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor och män har samma rättigheter enligt lagen, men i praktiken finns
skillnader mellan könen i Norge, liksom i flertalet andra jämförbara länder,
exempelvis i fråga om lön och befordringsmöjligheter. 63 procent av personalen
på de ledande positionerna inom offentlig sektor består av män och endast 19
procent av toppskiktet i den privata sektorn utgörs av kvinnor. 31 procent av
domarna i tingsrätten är kvinnor.
Norge har kritiserats av både FN:s kvinnokommitté och Norskt Center för
mänskliga rättigheter för att kvinnokonvention inte är inkorporerad i lagen om
mänskliga rättigheter.

Efter att ha lämnat in sin sjunde rapport till FN:s kvinnodiskrimineringskommitté uppmanades Norge följande:

rapporterade Norsk Helsingforskommitté i Human Rights in Norway –
Developments in 2006 and 2007.

- Att genom kampanjer, utbildning och uppmaningar till media motarbeta
könsroller och stereotyper.
- Att studera alla former av våld mot kvinnor och motarbeta dem särskilt då de
innebär diskriminering.
- Att vidta åtgärder för att öka kvinnors, särskilt invandrarkvinnors, deltagande i
näringslivet och det akademiska livet.
- Att föra omfattande statistik på alla fält angående våld mot kvinnor,
diskriminering av kvinnor och handel med kvinnor.

Norge är en destinationsort för människohandel, men samtidigt en av de stater
som är ledande på bekämpning av trafficking och som satsar mest i FN:s antitraffickingprogram runt om i världen, enligt US State Departments 2007
Trafficking in persons report. I rapporten uppmanas Norge att införa strängare
straff för dömda förbrytare och försöka minska den inhemska efterfrågan på
kommersiellt sexuellt utnyttjande.

Sedan 2003 finns ett förbud mot tvångsäktenskap införlivat i den norska
strafflagen. Hittills finns dock bara en fällande dom, från högsta domstolen år
2006. En handlingsplan för att motverka att tvångsäktenskap ändå äger rum i
Norge lades fram i juni 2007. Regeringen arbetade under året också med att
utforma en handlingsplan mot könsstympning.
Regeringen kommer under hösten 2007 att föreslå en lagändring med avsikt att
stärka våldtäktsoffers rättigheter och vidga det juridiska våldtäktsbegreppet.
Siktet är inställt på ikraftträdande 1 januari 2008. Bara omkring 18 procent av
våldtäkterna klaras upp, vilket är den lägsta andelen uppklarade fall av alla
våldsbrott. FN:s kvinnokommission har påpekat att norska domstolar är sena
med att behandla våldtäktsmål i rätten och att åtal sällan leder till fällande dom.
Enligt åklagarmyndigheten läggs upp till 80 procent av förundersökningarna
ned, redan innan åtal väckts, i brist på bevis. Regeringen har vidtagit åtgärder för
att öka polisens och domstolarnas utredningsresurser. Skyddshärbärgen för
hotade kvinnor har inrättats på allmänna eller privata initiativ runt om i landet.
Amnesty International Norge har sedan 2005 fört en kampanj för att stoppa våld
mot kvinnor och våld i nära relationer och de kallar våld mot kvinnor den mest
omfattande kränkningen av mänskliga rättigheter i Norge. Våld i hemmet är
fortfarande den vanligast förekommande formen av våld mot kvinnor,

Ett förslag om kriminalisering av köp av sexuella tjänster har gått ut på remiss
under 2007 och i sitt svar uppmanade Norskt Center för mänskliga rättigheter
regeringen att se till att den nya lagstiftningen garanterar de mänskliga
rättigheterna. Oron rörde framförallt rätten till privatliv. Centret uppmanar
regeringen att sätta in andra åtgärder, i samband med att en kriminalisering
genomförs, för att garantera social hjälp till de kvinnor som tidigare fått sin
inkomst genom försäljning av sexuella tjänster.
15. Barnets rättigheter
Barnets rättigheter har hög prioritet i Norge och sociala skyddsnät förhindrar
förekomsten av gatubarn. Barnkonventionen är inarbetad i den nationella
lagstiftningen och världens första barnombudsman etablerades 1981 i Norge.
I juni 2007 bestämde Europadomstolen att inte ta upp fallet med de så kallade
krigsbarnen (barn till en tysk far och en norsk mor födda under andra
världskriget) till granskning. På grund av sina tyska fäder har de utsatts för
allehanda trakasserier och övergrepp. Flera är idag, som en följd av en besvärlig
uppväxt, tyngda av psykiska problem och oförmögna att utföra ett normalt
arbete. Redan 2005 beslutades det om ersättning till krigsbarnen och en ursäkt å
Norges vägnar uttalades av den dåvarande statsministern Kjell Magne Bondevik.
Under 2007 har kommittén för FN:s barnkonvention kommenterat Norges arbete
angående barns inblandning i väpnade konflikter. Norge uppmanades av
kommittén att höja lägstaåldern bland frivilliga i hemvärnet från 16 till 18 år och

se till att unga frivilliga inte deltar i militär utbildning. Värnpliktsåldern i Norge
är 18 år.
Barnombudsmannen har kritiserat att ungdomar under arton år i avvaktan på
rättegång har satts i arresterings- eller häktningsceller avsedda för vuxna
kriminella. Enligt Norsk Helsingforskommitté har Norge reserverat sig mot en
skrivning om frihetsberövande av barn i konventionen om mänskliga rättigheter,
men inte mot en liknande text i barnkonventionen så det är tveksamt om
reservationen har någon verklig effekt.
En s.k. grooming-paragraf har införts i strafflagen under 2007, vilket innebär att
det numera är straffbart att stämma träff med minderåriga på Internet i syfte att
begå sexuella övergrepp. Statistiska centralbyråns siffror visar att det under 2006
anmäldes 1 195 sexuella övergrepp mot barn, medräknat incest, sexuellt
umgänge med barn under 16 år och sexuell handling med barn under 16 år.
Norge har under 2007 fällts i Europadomstolen i ett fall som har att göra med en
fars rätt till att besöka sina barn. Fadern anklagades för att sexuellt ha utnyttjat
sin son, men friades i norsk rätt. Trots den friande domen förvägrades han rätten
till umgänge med sina barn och han överklagade beslutet till Europadomstolen,
som i år gav honom rätt.
Ensamkommande asylsökande barn har varit en stor fråga i Norge under 2007
och behandlas i den här rapporten under asylsökandes rättigheter.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
En lag om förbud mot diskriminering trädde i kraft den 1 januari 2006. Lagen
omfattar alla samhällsområden och förbjuder direkt och indirekt diskriminering,
trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, härstamning,
hudfärg, språk, religion eller livssyn i övrigt. Lagen tillkom på förslag av
regeringen med särskild hänvisning till kritik om bristande rättsskydd som Norge
tidigare fått av FN:s rasdiskrimineringskommitté. Kritik kvarstår dock eftersom
nationalitet inte nämns i diskrimineringslagen. Sedan 2006 finns ett

jämställdhets- och diskrimineringsombud som skall arbeta för att motverka
diskriminering både på grundval av etnicitet och av kön. De flesta klagomålen
till ombudet rör arbetslivet. Under 2006 fick ombudet 61 anmälningar om
diskriminering på grund av etnicitet eller hudfärg, vilket var den näst största
diskrimineringsanledningen (148 anmälningar om diskriminering på grund av
kön gjordes under 2006).
Enligt Statistisk Centralbyrå bestod invandrarbefolkningen i Norge år 2007 av
415 000 personer, eller 8,9 procent, av befolkningen. En satsning på norsk- och
samhällskunskapsundervisning för vuxna invandrare presenterades i budgeten
inför 2008, liksom kvalitetssäkrande verktyg för sådan undervisning.
Jämställdhets - och diskrimineringsombudet har uttryckt att man är kritisk mot
att lagstiftaren i diskussionen om arbetskraftsinvandring förbisett de grupper som
står utanför arbetsmarknaden, nämligen icke-västliga invandrare och
funktionshindrade.
Statistiska Centralbyrån genomför årligen en undersökning av befolkningens
attityder mot invandrare. 2006 visade undersökningen en något mer negativ
inställning, men 2007 hade attityderna svängt och följer åter den försiktigt
positiva trend som har gått att utläsa de senaste åren. I en resolution från
Europarådets ministerkommitté uttrycktes dock oro över bristen på tillförlitlig
statistik angående olika minoriteters situation i Norge.
I augusti 2007 granskade FN:s rasdiskrimineringskommitté Norges sjuttonde och
artonde periodiska rapport. Norge kritiserades framförallt för sin bristande
handlingsförmåga vad gäller östsamernas rättigheter och för bruket att fängsla
utländska medborgare som misstänks bära falska identitetshandlingar. Oro
uttrycktes även för den höga arbetslösheten i invandrarbefolkningen, och oron
var skärskilt stor för kvinnor från Pakistan och Somalia.
Samerna, som har status som urbefolkning, har en särställning i Norge. Deras
rättigheter till utveckling av det egna språket, kultur och samhällsliv regleras
sedan 1987 i grundlagen. 2007 beräknades samebefolkningen i Norge vara
ungefär 45 000 personer. Sametinget ska garantera skyddet för gruppens språk

och kulturella rättigheter. Ett lagförslag om bland annat samernas rätt till land
och vatten i Finnmarks fylke antogs av Stortinget under år 2005 och trädde i
kraft 1 januari 2007.
Rasdiskrimineringskommittén och norska människorättsorganisationer var under
året bekymrade över östsamernas situation. Östsamerna räknas som en specifik
etnisk grupp, med egna seder, språk, livsstil, religion och kultur och har en
särskilt utsatt position eftersom deras traditionella levnadssätt hotas. Norska
myndigheter uppmanades redan för åtta år sedan att bättre tillvarata östsamernas
rättigheter.
Till officiella nationella minoriteter i Norge hör, förutom samerna, två
finsktalande minoriteter; ven (lever i Nordnorge) och Skogfinn (lever i södra
Norge), samt romer, resandefolket och judar.
Kven-folket som idag består av mellan 2 000 och 8 000 individer, beroende på
vilka kriterier som används, erkändes som en nationell minoritet i Norge 1998
och deras språk blev offentligt minoritetsspråk 2005. Europarådets
ministerkommitté uppmanade 2007 Norge att skydda kven-språket genom att
anta regler som standardiserar och förbättrar utbildning i språket och dess
användning i offentligt liv. Dessutom uppmanades Norges regering att öka sina
ansträngningar vad gäller att skydda även övriga minoritetsspråk.
Personer som tillhör vissa befolkningsgrupper, såsom romer eller resandefolket,
upplever svårigheter och diskriminering på arbetsmarknaden och i tillgång till
bostad och utbildning. Speciellt situationen för barn med ursprung i
resandefolket är en källa till oro och bör prioriteras av myndigheterna, enligt
ministerkommittén. Enligt barn- och jämställdhetsministern är resandefolket den
nationella minoritetsgrupp som är minst integrerad i det norska samhället och
den grupp som är mest utsatt för rasism i Norge.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Beträffande diskriminering på grund av sexuell läggning eller transpersonlighet
är situationen i Norge jämförbar med den i Sverige. En lag som förbjöd

homosexuellt samliv avskaffades för trettio år sedan och det finns en
partnerskapslag som gör det möjligt för homosexuella par att registrera sitt
förhållande. Liksom i Sverige är frågan om könsneutrala äktenskap aktuell i
Norge och ett lagförslag har varit på remiss under året. Förslaget innebär att
homosexuella par garanteras samma rättigheter i sitt äktenskap som andra par,
vilket inkluderar rätt att ansöka om adoption samt samma rättigheter till hjälp
med assisterad befruktning.
Frågan om att stifta en gemensam diskrimineringslag som även omfattar
diskriminering på grund av sexuell läggning har varit aktuell under året.
Diskriminerande attityder mot Norges uppskattningsvis 50 000 homosexuella
personer lever kvar, inte minst inom arbetslivet, med följd att många utsätts för
trakasserier eller fördomar som leder till hinder i karriären. Den norska kyrkan
säger nej till att viga homosexuella par och det finns ett undantag i
arbetsmiljölagen som gör det möjligt för trossamfund att diskriminera
homosexuella personer vid anställningsförfaranden.
En undersökning som presenterades under hösten 2007 av det norska Institutet
för forskning om uppväxt, välfärd och åldrande (NOVA), visar att unga
homosexuella drabbas av våld i långt högre grad än andra unga. Likaså är
depressioner och självmordstankar vanligare bland homosexuella än bland
ungdomar i stort. Undersökningen visade dessutom att det är vanligare att
homosexuella barn utsätts för våld av sina föräldrar än heterosexuella barn. En
ökad satsning har genomförts under 2007 främst på unga homosexuella utanför
storstäderna, homosexuella i flerkulturella miljöer, homosexuella som bedriver
organiserad lagidrott samt homosexuella på arbetsplatsen.
18 Flyktingars rättigheter
Flyktingar har sina rättigheter skyddade i enlighet med de internationella
konventioner som Norge anslutit sig till. Norska myndigheter har dock ibland
intagit en relativt snäv tolkning av flyktingkonventionen och flyktingbegreppet.
Det norska Migrationsverket rapporterade att den största andelen flyktingar till
Norge år 2006 kom ifrån Irak, följt av Somalia och Ryssland. Antalet flyktingar

från Irak och Eritrea ökade märkbart samtidigt som antalet flyktingar från
Afghanistan, Serbien, Montenegro, Somalia och Iran minskade. Det totala
antalet asylsökande i Norge är sjunkande. Samtidigt ökade andelen av de
asylsökande som garanterades någon form av skydd i Norge (57 procent 2006,
45 procent 2005).
År 2006 kritiserades Norges asylpolitik av FN:s flyktingkommission för att
Norge inte följde kommissionens rekommendationer om att inte tvångsreturnera
flyktingar till Afghanistan och Somalia. Amnesty International, Flyktinghjälpen
och Norsk Helsingsforskommitté menade att Norge tillämpade mer restriktiva
riktlinjer än flyktingkommissionen rörande asylsökande från Afghanistan,
Tjetjenien, Kosovo, Irak och Somalia. Norge har under 2007 beslutat att stoppa
tillbakasändande av flyktingar till bl.a. Irak, Somalia och Afghanistan. Norsk
Helsingforskommitté har påpekat att enskilda individer inte kan garanteras skydd
i Tjetjenien och kritiserar därför att personer tvingas återvända dit. Kritik har
även riktats mot institutet Landinfo som gör bedömningar åt norska staten av
säkerheten i länder varifrån människor flyr och på vilket grundval beslut om
återsändande fattas. Institutet är formellt oavhängigt men i rapporten Human
Rights in Norway – Developments 2006 and 2007 beskrevs det som en del av
staten.
2007 uppmärksammades det att Nadeem Dar 2005 blev utvisad till Pakistan. Dar
lämnade in en enskild ansökan om prövning till FN:s tortyrkommitté, som
beslutade att ta upp fallet och därmed uppmanade de Norge att avvakta med att
verkställa avvisningen tills utredningen var färdig. Norge följde inte
uppmaningen utan sände tillbaka Dar till Pakistan, där han fängslades. Då han
frigavs fick han återigen asyl i Norge. Kritik har kommit från tortyrkommittén
eftersom det i tortyrkonventionen står att medlemsländerna är skyldiga att
samarbeta med kommittén. Då Norge utvisade Dar utan att meddela kommittén
bröt landet mot samarbetskravet. Utlänningsnämnden har dock försvarat sig med
att frågan endast var av administrativ karaktär och inte rörde Dars skyddsbehov.
Norskt Center för mänskliga rättigheter välkomnade under 2007 regeringens
förslag om att reglera barnavårdsmyndigheternas omsorgsansvar för ensam-

kommande asylsökande barn. Förslaget innebär att barnavårdsmyndigheterna
ska ta över ansvaret för de asylsökande minderåriga, i stället för att de som idag
ska placeras på asylmottagningar. På så vis ska rättigheterna för asylsökande
barn garanteras på samma sätt som för andra barn. Norskt Center för mänskliga
rättigheter är kritiskt mot att lagförslaget endast omfattar barn under 15 år, utan
att ansvarigt departement har motiverat varför barn mellan 15 och 18 år utesluts.
FN:s barnkommission slår tydligt fast att alla människor under 18 år är att
betrakta som barn och att alla barn har samma rättigheter. Vidare uppmanades
Norge att undersöka möjligheterna för att etablera ett nationellt vårdnadshavarsystem för ensamkommande barn och centralisera all byråkrati rörande
dessa barn, så att en myndighet ensam bär det övergripande ansvaret.
På Norges enda flyktingmottagning för ensamkommande barn mellan 15 och 18
år hade det den 1 oktober inkommit 56 ”bekymmersmeddelanden” dittills under
2007, enligt ett pressmeddelande från jämställdhets- och diskrimineringsombudet. Ett ”bekymmersmeddelande” sänds ut när personalen vid mottag-ningen
misstänker att ett barn inte mår bra, och de flesta meddelanden rör möjliga offer
för människohandel.
En rad norska människorättsorganisationer överlämnade en utredning till
regeringen i augusti 2007 om könsrelaterat våld i länder varifrån asylsökande
kommer. Jämställdhets- och diskrimineringsombudet har också uttalat en viss
oro för att kvinnors skyddsbehov inte alltid uppfattas på samma sätt som mäns
eftersom det kan vara stora skillnader i varför och hur kvinnor behöver skydd.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns i dag endast en begränsad lagstiftning som förbjuder diskriminering
p.g.a. handikapp. Ofta råder stora skillnader i Norge mellan de politiska målen
och den verklighet som de funktionshindrade upplever när det gäller deras
möjligheter att i största utsträckning delta i samhällslivet på samma villkor som
den övriga befolkningen.
De funktionshindrades rättigheter skyddas genom en nyligen stärkt lag mot
diskriminering i arbetsmiljön. En utredning från 2005 undersökte möjligheterna

till en lag om förbud för diskriminering av personer på grundval av
funktionshinder. Någon lag är ännu inte stiftad, men Norge har varit pådrivande i
FN för att konventionen om förbud mot diskriminering p.g.a. funktionshinder
skulle antas. Norge har skrivit under konventionen och är enligt regeringens
webbsida i en ratificeringsprocess.
Antalet personer som tvångsvårdas inom psykiatrin är högt i Norge i en
europeisk jämförelse, rapporterade Norsk Helsingforskommitté.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
De enskilda MR-organisationernas möjligheter att ha en öppen dialog med
regeringen är goda. En rad nationella och internationella oberoende
organisationer är verksamma i Norge. Det kan dock uppstå problem i att få en
heltäckande granskning av de mänskliga rättigheterna i Norge eftersom
organisationerna ofta är upptagna av mer uppenbara kränkningar av rättigheterna
i andra länder, enligt Norsk Helsingforskommitté. Samarbetet mellan olika
norska organisationer som verkar inom mänskliga rättigheter är omfattande och
flera av dem finns under samma tak där de ingår i Human Rights House
Foundation. Olika oberoende organisationer används regelbundet av regeringen
som remissinstanser i olika ärenden som rör mänskliga rättigheter.
Norskt Center för mänskliga rättigheter har av regeringen tilldelats status som
nationell institution för mänskliga rättigheter. Det faktum att centret tillhör Oslo
universitet gör dock att det inte är fullt oberoende från statsmakten, vilket också
påpekats av FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Med undantag för den dialog som Norge har med FN:s och Europarådets
konventionskommitté torde internationella MR-organisationer inte bedriva
nämnvärda insatser i Norge för att främja de mänskliga rättigheterna.
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Mänskliga rättigheter i Finland 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget beträffande de mänskliga rättigheterna i Finland är gott. De mänskliga
rättigheterna garanteras i lagstiftning som också tillämpas i praktiken.
Människorätten utgör en av de centrala sektorerna inom Finlands politik.
Landets regering har förbundit sig att konsekvent betona de mänskliga
rättigheterna där så är relevant inom samtliga sektorer av politiken. Regeringen
har som mål att ägna särskild uppmärksamhet åt de grupper vars rättigheter
tillgodoses allra minst – såsom kvinnor, barn och minoritetsgrupper. Finland
betraktar de mänskliga rättigheterna som odelbara och utgår därmed ifrån att
de medborgerliga och politiska rättigheterna hör ihop med de ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheterna. Mänskliga rättigheter är ett av de prioriterade
områdena i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Finland valdes i maj 2006
in i FN:s nya Råd för mänskliga rättigheter.
Våld mot kvinnor, människohandel, diskriminering av invandrare och etniska
minoriteter, rätten till rättvisa rättegångar och civil militärtjänstgöring är frågor
som dock tas upp i olika människorättsorganisationers årsrapporter om Finland.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Finland har ratificerat samtliga centrala FN-konventioner om mänskliga
rättigheter.
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) samt de fakultativa protokollen
om enskild klagorätt och om avskaffande av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot

kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt det tillhörande protokollet om barn i väpnade konflikter
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
Två tillhörande protokoll återstår att ratificera. Finland undertecknade det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr, till konventionen mot tortyr,
den 23 september 2003. I syfte att kunna ratificera protokollet arbetar Finland
med frågan om den nationella förebyggande mekanismen som anges i
protokollet.
Vidare undertecknade Finland det tillhörande protokollet om handel
med barn, till konventionen om barnets rättigheter, den 7 september 2000. Det
har man ännu inte ratificerat. Den finska lagstiftningen är till största del redan
överensstämmande med protokollets bestämmelser, men nya regleringar i den
finska strafflagen om olagliga internationella adoptioner krävs. Finland avser
att ratificera protokollen snarast möjligt, enligt uppgift under första halvåret
2008.
Två nya FN-konventioner öppnades för undertecknande under 2007 –
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention on
the Rights of Persons with Disabilities, och Konventionen mot påtvingade
försvinnanden, Convention for the Protection of all Persons from Enforced
Disappearances. Finland har undertecknat båda dessa. Ratificeringsåtgärderna
har inletts, och man beräknar kunna slutföra dem inom en tidsperiod av 2–4 år.

Finland har en dialog med de kommittéer inom FN som övervakar varje
konvention. Finland rapporterar till kommittéerna i enlighet med angivna
tidsramarom de lagstadgade, juridiska, administrativa och andra åtgärder genom
vilka regleringarna i ovannämnda konventioner verkställs. Under 2007 har
Finland rapporterat om efterlevnaden av konventionerna om avskaffande av
rasdiskriminering samt om diskriminering mot kvinnor. Därefter väntas nya
rapporter om övriga konventioner under åren 2008-2010.
Finland har sedan april 2001 en så kallad öppen inbjudan (standing invitation)
tillFN:s specialrapportörer och representanter att besöka landet. I och med denna
inbjudan har Finland meddelat att det alltid kommer att acceptera förfrågningar
om besök i landet. Några besök har inte ägt rum under de senaste åren. Det
planeras för närvarande inte några besök under de närmast kommande åren.
Finland har också ratificerat den europeiska konventionen angående skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen).
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Av statsmakten sanktionerade politiska mord, försvinnanden eller tortyr
förekommer inte i Finland.
Tortyr är definierat som ett brott i den finska grundlagen, men de facto inte i
den finska strafflagen – vilket FN och Amnesty International påpekat för
regeringen. En arbetsgrupp vid justitieministeriet har fått till uppgift att före
utgången av 2007 lägga fram ett förslag till särskilda straffbestämmelser om
tortyr.
Förhållandena i finska fängelser uppfyller internationella normer. Finland har
dock problem med överbefolkade fängelser av låg standard, även om situationen
långsamt börjar bli bättre. De överbefolkade fängelserna försvårar
ansträngningar
för att komma till rätta med narkotikaproblem bland intagna.

Justitieministeriet avser före årets slut överlämna ett lagförslag till riksdagen om
möjligheten att lagbrytare oftare än tidigare skall kunna utföra samhällstjänst
trots sitt missbruksproblem. Cirka 400 fler personer än i dag skulle enligt
arbetsgruppen som utarbetat förslaget årligen kunna dömas till samhällstjänst i
stället för till fängelse, om rehabilitering av missbrukare skulle ingå som en del
av straffet.
FN har också i sin rapportering uppmärksammat romernas situation i finska
fängelser.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet är avskaffat i Finland.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Rätten till frihet och personlig säkerhet är i Finland överlag tillämpade.
Kritik har dock framförts både av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och
av vissa enskilda organisationer mot Finland för den långa tid som krävs vid
vapenfri plikttjänstgöring. Vidare har Finland fått kritik för att vapenfri
plikttjänstgöring endast är möjlig i fredstid. Enligt uppgift är 40-50 personer
årligen totalvägrare och föremål för rättslig prövning. I november 2007 satt
sammanlagt 15 personer i fängelse för vapenvägran. Den finska regeringen har
uppmärksammat kritiken. Enligt ett förslag till ny värnpliktslag föreslås den
vapenfria tjänstgöringstiden ändras från dagens 330 dagar till 270–362 dagar,
beroende på uppgift. För att beviljas vapenfri tjänst – i fredstid – ska det räcka
med en försäkran om samvetsskäl, tidigare krävdes ”allvarliga skäl grundade på
religiös eller etisk övertygelse”. Regeringen har också lämnat förslag till ny
civiltjänstlag. I framtiden ska den egentliga tjänstgöringstiden vara 362 dygn,
vilket är en minskning med 33 dygn jämfört med dagens situation. Ansvarig
minister sade då det nya lagförslaget presenterades att det är viktigt att
civiltjänstgöring inte har straffkaraktär.
Utöver ovanstående har Europadomstolen i ett par ärenden funnit att rätten till
skydd för privat- och familjeliv, som garanteras i artikel åtta i
Europakonventionen, har kränkts av Finland.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten i Finland är överlag god. Finlands grundlag garanterar likhet
inför lagen och rätten att utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av
domstol eller annan behörig myndighet. Finsk lagstiftning innehåller också
garantier för rättvisa rättegångar och god förvaltning.

längden på rättegångar i landet. Under 2007 har Europadomstolen för de
mänskliga rättigheterna i några avgöranden ansett att den nationella
rättsprocessen inte har genomförts inom skälig tid eller i annat avseende ej
genomförts i enlighet med artikel sex i Europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna.

Domstolarnas oberoende garanteras i grundlagen. Möjlighet till fri rättshjälp
finns. Rättshjälp kan beviljas både i samband med rättegångar och i andra
ärenden. Ärendets art och betydelse påverkar rättshjälpens innehåll. Rättshjälp
kan beviljas personer vars ärende behandlas i finländska domstolar eller som
har hemvist i Finland.

Nya straffbestämmelser kommer att införas i finska strafflagen om
krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten för att lagstiftningen bättre ska
motsvara de definitioner som ingår i Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen.

Finland har också en justitiekansler med grundlagstryggad självständig och
oberoende ställning. Justitiekanslern övervakar att statsrådets och
myndigheternas verksamhet, samt annan offentlig verksamhet är laglig.
Justitiekanslern utnämns av republikens president. Justitiekanslern gör
utredningar bland annat med anledning av medborgarnas klagomål till
justitiekanslern. En justitieombudsman, som riksdagen utser, övervakar
dessutom förvaltningsapparaten. Därutöver finns det ett antal oberoende
ombudsmannainstitutioner som övervakar att lagen iakttas på vissa specialområden, bland andra konsumentombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen.
Extraordinära domstolar är uttryckligen förbjudna i konstitutionen.
I Finland är det möjligt att döma ut ett ungdomsstraff om den åtalade är mellan
15 och 17 år. Ungdomsstraff kan utdömas om böter inte anses vara en tillräcklig
påföljd i det specifika fallet och om fängelse anses vara ett alltför strängt
straff. Ett ungdomsstraff varar mellan fyra månader och ett år och består av
övervakning, uppgifter och program som ska främja den sociala handlingsförmågan samt orientering om arbetsliv och arbete. Kriminalvårdsväsendet
svarar för verkställigheten av dessa samhällspåföljder som avtjänas i frihet.
Lagen om ungdomsstraff trädde i kraft den 1 januari 2005.
Den kritik som har riktats mot Finland angående rättssäkerhet rör främst

Därmed får Finland bättre möjlighet att självständigt behandla de
synnerligen allvarliga brott som avses i Romstadgan.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer generellt sett inte i Finland.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefriheten är garanterad i den finska grundlagen och respekteras. Finsk
press och media får anses oberoende i förhållande till makten, även om till
exempel marknaden för dagstidningar är relativt koncentrerad. Censur
förekommer inte.
I Finland råder religionsfrihet – en luthersk och en ortodox statskyrka finns.
Föreningsfrihet råder. Frikyrkor har möjlighet att få vissa skatteförmåner vid
registrering hos myndigheterna. Den enda grupp som hittills nekats sådan
registrering är scientologerna, på grund av att man inte inkom med de ytterligare
uppgifter som begärdes i samband med ansökan.
I samband med ett så kallat ASEM-möte (Asia Europe Meeting) i Helsingfors i
september 2006, i vilket stats- och regeringschefer från sammanlagt 38 länder i
Europa och Asien deltog, hölls en stor demonstration i protest mot mötet.
Den så kallade Smash ASEM-demonstrationen ledde till kraftigt polisingripande.
Justitieombudsmannen fick ta emot över 60 klagomål från demonstranter i

anslutning till sammandrabbningen. Polisen har å sin sida framhållit att
demonstrationen skulle ha fått fortgå innanför polisens avspärrning, men att den
måste avbrytas när våldsamheter bröt ut. JO, som kom med sitt yttrande i
november 2007, ansåg det lagligt att polisen avbröt demonstrationen – men
menade att en del gripande var lagstridiga och att vissa av de gripna utsatts för
kränkande behandling. JO kräver också att poliser som deltar i insatser av denna
typmåste kunna identifieras.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Finland är en konstitutionell och parlamentarisk republik, vars politiska system
fungerar väl. President och riksdag är direktvalda, medan regeringen är beroende
av riksdagens stöd. Riksdagen innehar den huvudsakliga lagstiftande
makten, regeringen den huvudsakliga exekutiva makten. Presidenten är (vilket
fastslås i grundlagen) överbefälhavare, har ansvaret för relationerna till
främmande makter och ska stadfästa av riksdagen stiftade lagar, utnämna vissa
högre tjänstemän med mera.
En stor del av de beslut som berör invånarna i Finland fattas på kommunal
nivå, då Finland i stor utsträckning har kommunalt självstyre. Också Åland har
självstyre. Inom sitt hembygdsområde har samerna språklig och kulturell
autonomi, det vill säga en förhållandevis vidsträckt självbestämmanderätt.
Rösträtten infinner sig vid fyllda 18 år för statliga val (riksdagsval, presidentval
och EU-val) och kommunala val. Varje röstberättigad som inte är omyndig är
också valbar. Personer som innehar militära tjänster, justitiekanslern i statsrådet,
riksdagens justitieombudsman, ledamöterna av högsta domstolen och högsta
förvaltningsdomstolen samt riksåklagaren kan dock inte vara riksdagsledamöter.
Regeringen i Finland består av 20 medlemmar, varav elva är kvinnor. Av den
finska riksdagens totalt 200 ledamöter är 42 procent (84 personer) kvinnor, 58
procent (116 personer) män. Av de totalt 2004 kandidaterna var 799 (39,9
procent) kvinnor. Vid det senaste riksdagsvalet (2007) röstade 69,9 procent av de
röstberättigade kvinnorna. Motsvarande siffra för de röstberättigade männen
var något lägre, 65,8 procent. Nästa riksdagsval äger rum i mars 2011.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Finland har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga rättigheter.
Dessa rättigheter garanteras i lagstiftning som också tillämpas i praktiken.
Organiserad eller av staten sanktionerad diskriminering förekommer således
inte i arbetslivet i Finland. Utredningar finns som tyder på att invandrare
och, i mindre utsträckning, kvinnor skulle ha det svårare på arbetsmarknaden
än andra.
Vad gäller arbetsförhållanden och löneläge får dessa anses vara goda även med
europeiska mått mätt. De finska fackliga strukturerna påminner om de svenska,
och även om meningsmotsättningar finns får samarbetsklimatet med
arbetsgivarna generellt sett anses vara gott.
Sysselsättningen i Finland ökar. Arbetslöshetstalet år 2006 var 7,7 procent. Den
senaste prognosen för 2007 angav 6,7 procent och för 2008 beräknas 6,3 procent
vara arbetslösa. Den stora utmaningen för Finland på sikt är en snabbt
åldrande befolkning som leder till brist på arbetskraft. Det finns redan tecken
på minskat arbetskraftsutbud i vissa regioner och inom vissa sektorer. I
regeringens budgetförslag för år 2007 fokuserade man på åtgärder för att
förbättra matchningen mellan efterfrågan på och utbudet av arbetskraft.
Regeringen har också en uttalad ambition att underlätta och öka
arbetskraftsinvandringen.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Situationen på hälsoområdet i Finland är generellt sett god. Befolkningens
hälsotillstånd har förbättrats, men det förekommer fortfarande skillnader mellan
befolkningsgrupperna. Utbudet och formerna av service, samt kostnader för
hälsovård, liknar Sveriges. Patientens ställning inom social- och hälsovården
har fastslagits i lag. Lagstiftningen kompletteras av vårdrekommendationer
med vilka man syftar till att säkerställa såväl en ändamålsenlig vård som tillgång
till vård inom rimlig tid. Lagen om likabehandling från 2004 förbjuder
diskriminering på grund av bland annat hälsotillstånd. Ungefär 40 procent av

statens totala budget är avsatt för den sociala sektorn samt hälsosektorn
(inklusive lagstadgade pensioner).
I Finland förs en debatt på såväl regerings- som medborgarnivå om alkoholens
påverkan på medborgarnas hälsa och möjliga åtgärder på området. Målet med
regeringens nya politiska program för hälsofrämjande – Hälsa i all politik – är
att genom förebyggande åtgärder förbättra befolkningens hälsotillstånd och
minska hälsoskillnader.
12. Rätten till utbildning
I Finland har alla invånare enligt grundlagen rätt att få avgiftsfri grundläggande
utbildning. Grundutbildningen är obligatorisk och de flesta fortsätter på
gymnasienivå.
Finland har också en relativt hög andel studenter som fortsätter på
högskole- eller universitetsnivå. Det finska utbildningssystemet är av god
kvalitet och placerar sig högt i internationella jämförelser. Det finns ett utvecklat
studiemedelssystem med möjlighet till studielån. Cirka 14 procent av statens
totala budget avsätts för sektorn utbildning och kultur.
Den finska regeringen har gett stöd åt publikationer och projekt av oberoende
organisationer för mänskliga rättigheter i Finland, i syfte att öka kännedomen
om de mänskliga rättigheterna. Ett exempel på detta är en webbplats med
material om mänskliga rättigheter med skolor och läroanstalter som målgrupp.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard måste överlag anses tillgodosedd
i Finland.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Systematisk diskriminering av kvinnor kan inte anses förekomma i Finland.
Landets president är kvinna, liksom elva av 20 ministrar och 84 av 200

riksdagsledamöter (42 procent). Jämställdheten har en stark ställning i finsk
lagstiftning. Det har dock konstaterats att den genomsnittliga lönen för kvinnor
är lägre än den för män, och färre kvinnor än män innehar chefspositioner
(i synnerhet inom det privata näringslivet). Det pågår en debatt i Finland om
andelen kvinnor i ledande positioner. Regeringen har under hösten i samarbete
med arbetsmarknadens parter genomfört en kampanj för att främja kvinnors
karriärutveckling.
Problem med våld mot kvinnor, främst i hemmet, är inte sällan förekommande.
Regeringen har vidtagit åtgärder mot våld mot kvinnor och det finns för
närvarande ett flertal olika program och projekt i Finland som syftar till att
motverka våld mot kvinnor. Flera människorättsorganisationer har dock pekat
på att dessa åtgärder inte är tillräckliga och konstaterar bland annat att nationell
samordning saknas. Amnesty International (AI) rekommenderar regeringen att
omedelbart skapa ett nationellt tväradministrativt handlingsprogram för att få
slut på våldet mot kvinnor. Istället för överlappande projekt, program och
initiativ måste det skapas ett permanent statligt organ med uppgiften att till9
sammans med olika ministerier koordinera, planera och genomföra åtgärder
föra att förhindra våld mot kvinnor samt hantera följderna. AI anser vidare att
det på såväl stats-, som läns- och kommunnivå måste reserveras tillräckliga
resurser i statens budget för detta arbete.
I Finland finns ingen särskild straffbestämmelse om våld mot närstående. De
allmänna bestämmelserna om misshandel i strafflagen tillämpas också på
misshandel som riktar sig mot närstående. Enligt strafflagen lyder misshandel
under allmänt åtal. De enda undantagen är lindrig misshandel som riktat sig
mot en person som fyllt 15 år och vållande av personskada. Man försöker
hindra våld mot närstående genom lagen om besöksförbud. Lagen har dessutom
ändrats från och med den 1 januari 2005 så att besöksförbud kan meddelas
också då den som skall skyddas och den som meddelas besöksförbud bor
i samma bostad. Den som meddelats besöksförbud förordnas då avlägsna sig
från den gemensamma bostaden.
Uppskattningar gör gällande att det finns omkring 5 000 prostituerade i Finland,

varav en mycket stor andel bedöms komma från utlandet och då främst
från Ryssland och Estland. Prostitution är inte kriminaliserat i Finland. Efter
en intensiv debatt i Finland godkände den finska riksdagen i juni 2006 däremot
ett förslag om kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Den nya lagen trädde
i kraft den 1 oktober 2006. Lagen innebär inte ett totalförbud mot köp av
sexuella tjänster utan enbart kriminalisering i de fall då det rör sig om köp i
anslutning till människohandel eller koppleri. Även försök att köpa sexuella
tjänster under nämnda omständigheter är straffbart. Lagen har kritiserats för
att vara tandlös.
Den 1 augusti 2004 intogs särskilda bestämmelser om människohandel och
grov människohandel i Finlands strafflag. Samtidigt föreskrevs om nya grova
gärningsformer för koppleri, spridning av barnpornografi och ordnande av
olaglig inresa. Det blev dessutom straffbart att marknadsföra sexuella tjänster.
Ändringarna syftade till att förbättra möjligheterna att bekämpa människohandel,
koppleri och prostitution. Delvis byggde ändringarna också på internationella
överenskommelser som Finland hade undertecknat. Den finska lagen som
förbjuder människohandel prövades för första gången i praktiken sommaren
2006. Åtta personer, sju män och en kvinna, åtalades och fälldes i tingsrätten
för grov människohandel och för grovt koppleri.
I och med lagarna om ändring av utlänningslagen och lagen om utlänningsregistret som trädde i kraft i juli 2006 finns ett särskilt uppehållstillstånd som
beviljas offer för människohandel för att effektivisera bekämpningen av
människohandel.
Avsikten är också att lättare kunna gripa gärningsmännen.
Ambitionen med lagändringen är att hjälpa offren att bli fria från det grepp
som gärningsmännen har om dem och hindra offren från att utsättas för
människohandel på nytt. Kritik har dock framförts mot att uppehållstillståndet
förutsätter samarbete från offrets sida. Bara då ett offer befinner sig i en särskilt
utsatt ställning kan uppehållstillstånd beviljas utan att villkoren om samarbete
är uppfyllt. Enligt människorättsorganisationer borde utgångspunkten vara
att först skydda offret, därefter föra samtal om samarbete.

Vidare har Finland sedan augusti 2005 ett nationellt handlingsprogram för
bekämpning av människohandel. I programmet presenteras för första gången
heltäckande åtgärder för människohandel i Finland. Handlingsprogrammet är
utarbetat de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt, med fokus på stöd och
skydd för offren samt flera förebyggande åtgärder. Till exempel har information
om människohandel delats ut på flygplatser och hamnar för att uppmärksamma
problemet och göra människor medvetna om det.
Finland har utpekats som ett transitland för människohandel av bland andra
människorättsorganisationer och USA. FN menar att Finland snarare är ett
mottagarland. Handeln med kvinnor anses i stor utsträckning vara organiserad
av kriminella ligor. Offren uppges ha sitt ursprung främst i Ryssland och de
baltiska staterna. Regelrätt slavhandel bedöms inte förekomma, men en icke
oväsentlig del av kvinnorna har sannolikt lurats till Finland under falska
förespeglingar.
I Finland finns ingen lagstiftning där könsstympning tas upp eller förbjuds.
Behovet av lagstiftning har diskuterats, men det har åtminstone tills vidare
ansetts att i fall av könsstympning kan tillämpa strafflagen och dessutom
barnskyddslagen i fall det är fråga om barn.
15. Barnets rättigheter
Den finska lagstiftningen följer principerna i FN:s konvention om barnets
rättigheter. Barnets intressen har länge haft en central plats i den nationella
lagstiftningen. Barnets ställning som jämbördig individ är klart uttalad i
grundlagen.
Lagen om barnombudsmannen trädde i kraft 1 september 2005. Ombudsmannen
inledde sin verksamhet samma dag och har till uppgift att tillvarata barns
rättigheter i samarbete med andra myndigheter, organisationer och aktörer inom
sitt verksamhetsområde. Grunden för barnombudsmannens tjänst är FN:s
konvention om barnets rättigheter. Ombudsmannen kan ta initiativ i frågor
som gäller barn och unga till exempel genom rekommendationer, anvisningar
och råd.

Enligt undersökningar är våld riktat mot barn den vanligaste formen av
familjevåld i Finland. Kroppslig aga av barn förbjöds dock i Finland 1979.
En ny barnskyddslag, med syfte att garantera att barnets rättigheter beaktas vid
genomförandet av barnskyddet, träder i kraft i januari 2008. Man vill säkerställa
de stödåtgärder och tjänster som barnet och familjen behöver, främja samarbetet
mellan myndigheterna samt göra det möjligt att ingripa i problem i ett
tidigare skede. Avsikten är dessutom att förbättra rättsskyddet för barnet och
föräldrarna i synnerhet vid beslutsfattande som ansluter sig till barnskyddet.
Barnarbete kan inte anses förekomma i Finland. Det finns heller inga rapporter
om att gatubarn förekommer. Vad gäller sexuellt utnyttjande av barn har inga
stora skandaler uppdagats under de senaste åren, men huruvida detta tyder på
mörkertal eller att problemet är begränsat är svårt att säga. En del av de
utländska prostituerade omtalade ovan kan misstänkas vara minderåriga. Innehav
av och spridning av barnpornografiskt material är straffbart i Finland, liksom
sexuellt utnyttjande av barn och olika former av sexuella brott mot barn
begångna utomlands (så kallad sexturism). Finland undertecknade Europarådets
konvention om skydd för barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp
vid dess öppnande i oktober 2007. En ratificering kommer att kräva vissa
ändringar av finsk lagstiftning.
På barnkonventionens dag den 20 november valde finska Unicef att år 2007
särskilt fästa uppmärksamhet vid romernas situation inom utbildningsväsendet.
Man menade att Finland borde göra mer för att stödja de romska barnens
skolgång. Till exempel är det cirka en femtedel av barnen som inte avslutar
grundskolan.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen om likabehandling från 2004 förbjuder diskriminering på grund av bland
annat etniskt eller nationellt ursprung, språk eller religion.
Samerna är Finlands enda kvarvarande ursprungsbefolkning. Finland har

ibland varit föremål för viss kritik i frågan om samernas rätt till mark och
vatten. Denna rättighet har traditionellt sett utnyttjats av Finland och Europarådet
har exempelvis utfärdat rekommendationer (senast i november 2007) i
syfte att stärka det samiska språkets ställning i utbildningssektorn samt media.
I juridiska och administrativa sammanhang kan ibland såväl det samiska som
det svenska språket vara svåra att använda sig av, trots att individen har rätt att
kommunicera på båda med myndigheterna. För att råda bot på problemet antogs
en ny språklag för några år sedan. Den finska regeringens utvärdering av
tillämpningen av språklagen, som presenterades i mars 2006, visar att
myndigheternas
kunskaper om språklagstiftningen och dess betydelse har ökat under
de två år som språklagen tillämpats. Medborgarnas språkliga rättigheter tillgo12
doses i myndigheternas informationsverksamhet och kundservice i viss mån
bättre än under den gamla språklagen. De språkliga rättigheterna i fråga om
nationalspråken blir dock inte till alla delar tillgodosedda på det sätt som
lagstiftningen förutsätter.
Ifråga om invandrare, framför allt utomeuropeiska, kvarstår en del fördomar
hos enskilda personer. I praktiken kan diskriminerande behandling förekomma
i samband med krogbesök och hyra av bostad, samt på arbetsmarknaden.
Andelen invånare av utländsk härkomst är betydligt lägre i Finland än i Sverige.
Minoritetsombudsmannen i Finland bedömer att romernas situation i landet är
svår. Ett av de mer centrala problemen är enligt ombudsmannen att romerna
ofta nekas tillgång till service av olika slag i samhället, bland annat möjlighet till
bostad. Våldsdåd med rasistiska inslag mot romer har förekommit i Finland. I
vissa fall anmäls dessa aldrig då många invandrare, enligt vissa
människorättsorganisationer, inte upplever det som att polisen är neutral.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagen om likabehandling från 2004 förbjuder diskriminering på grund av bland
annat sexuell läggning. Situationen rörande diskriminering på grund av sexuell
läggning skiljer sig inte nämnvärt från den i Sverige. Finland har en lag om

registrerat partnerskap som inför antagandet var kontroversiell,
men sedan dess inte skapat någon större debatt. Lagen innehåller inga
föreskrifter om rätt till adoption för homosexuella. Däremot trädde en ny lag
om assisterad befruktning i kraft i september 2007. Enligt lagen får lesbiska par
och ensamstående kvinnor rätt till fertilitetsvård också framgent. Riksdagens
lagutskott förordade tidigare att fertilitetsvård bara ska vara tillåtet för
heterosexuella par.
18. Flyktingars rättigheter
Utlänningslagen i Finland syftar till att genomföra och främja god förvaltning
och rättssäkerhet i utlänningsärenden. Syftet med lagen är dessutom att främja
reglerad invandring med respekt för de mänskliga rättigheterna samt med
beaktande av de internationella konventioner på området som Finland tillträtt.
Finland har reviderat sin utlänningslag och bland annat inkluderat föreskrifter
om mycket korta handläggningstider för asylansökningar och överklagandefrister i vissa fall. I dessa fall kan även verkställighet utav av- eller utvisning ske
trots att överklagande ingivits om inte nya fakta presenterats i samband med
överklagandet. Syftet med denna lag är att förkorta handläggningstiden för
uppenbart ogrundade asylansökningar, samt att skapa utrymme för kortare
handläggningstid också för ärenden som kräver mer omfattande utredningar.
Lagen har kritiserats för att äventyra rättssäkerheten för de asylsökande. Kritik
har också riktats mot utlänningsverket för att det inte delger den sökande skyddspolisens utlåtande i samband med utredning om uppehållstillstånd. Den sökande
har därmed inte någon möjlighet att bestrida uppgifterna. I tre med intresse inväntade beslut i juli 2007 från Högsta förvaltningsdomstolen berördes frågan om
partsoffentlighet. Domstolen konstaterade att det inte i sig strider mot Europakonventionen att inte låta partsoffentligheten omfatta material som har sekretessbelagts i den nationella säkerhetens namn, förutsatt att den behöriga domstolen
får tillgång till materialet. I de aktuella fallen ansåg också domstolen att de uppgifter som skyddspolisen vid förhandlingarna hade framlagt som grund för sina
negativa utlåtanden var uppgifter som med stöd av lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet skulle hållas hemliga även för den sökande.

19. Funktionshindrades rättigheter
Situationen för funktionshindrade i Finland liknar den i Sverige. Lagen om
likabehandlingfrån 2004 förbjuder diskriminering på grund av bland annat
funktionshinder.
Den finska regeringen överlämnade under våren 2006 en redogörelse
om politiken avseende funktionshindrade till riksdagen. Redogörelsen var
den första som gjorts om den finska politiken avseende funktionshindrade.
Regeringen tar i redogörelsen upp målen för politiken och ger förslag till hur
den kan utvecklas och reformeras.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i Finland.
Dialog förs mellan frivilligorganisationerna och regeringen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Varken FN, OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) eller
Europarådet har några särskilda insatser för mänskliga rättigheter i Finland.
Landet har en dialog med de kommittéer inom FN som övervakar de centrala
konventionerna rörande de mänskliga rättigheterna. Finland rapporterar till
kommittéerna i enlighet med angivna tidsramar om de lagstadgade, juridiska,
administrativa och andra åtgärder genom vilka regleringarna i ovannämnda
konventioner verkställs. Under hösten 2006 har Finland arbetat med en
rapport om efterlevnaden av konventionen mot tortyr. Därefter väntas nya
rapporter om övriga konventioner fram till år 2010.
Finland har sedan april 2001 en så kallad öppen inbjudan (standing invitation)
till FN:s specialrapportörer och representanter om att besöka landet. I och med
denna inbjudan har Finland meddelat att man alltid kommer att acceptera
förfrågningar om besök i landet. Några besök har inte ägt rum under de senaste
åren. Det planeras för närvarande inte några besök under de närmast kommande
åren.

Mänskliga rättigheter i Estland 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för de mänskliga rättigheterna i Estland är överlag god. Övergången
till en demokratisk rättsstat har genomförts mycket målmedvetet.
Anslutningsprocessen till EU var pådrivande i framväxten av hållbara rättsliga,
sociala och materiella förutsättningar och har skapat gemensam lagstiftning på
området för mänskliga rättigheter. EU:s regelverk för fri rörlighet inom unionen
ställer krav på ett utökat samarbete på internationell nivå med frågor såsom
människohandel och prostitution. På området för mänskliga rättigheter kan
Estland väl mäta sig med övriga EU-länder och prognosen för framtiden är
fortsatt positiv.
– Integrationsarbetet fortskrider, en ny strategi med vidare fokus än
språkinlärning har arbetats fram.
– Debatten om integrering av den rysktalande befolkningen har tagit ny fart
efter bronsstatykrisen i april 2007.
– Situationen i de estniska fängelserna förbättras kontinuerligt och platsbristen
är inte lika akut som tidigare.
– Vikten av en effektiv alkoholpolitik uppmärksammas allt mer.
– Kvinnans och barnets rättigheter uppmärksammas allt mer.
– Fortsatta insatser för att förebygga spridning av hiv/aids samt behandling av
smittade.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Estland har ratificerat följande grundläggande FN-konventioner för mänskliga
rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de

fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR).
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD).
- Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) men ej dess fakultativa protokoll om
enskild klagorätt som inte heller har undertecknats.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt
dess fakultativa protokoll om förebyggande av tortyr Konventionen
om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child (CRC),
samt dess fakultativa protokoll om handel med barn, men enbart
undertecknat dess fakultativa protokoll om barn i väpnade konflikter.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC).
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Följande av de grundläggande FN-konventionerna för mänskliga rättigheter
har ännu inte registrerats som undertecknade:
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, (öppnades för
undertecknande 2007) under¬tecknades den 25 september 2007, vilket
dock ännu inte har registrerats på Högkommissariens för mänskliga
rättigheter hemsida.
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances, (öppnades

för undertecknande 2007) har ännu inte undertecknats men finns med
på Justitieministeriets agenda inför 2008.
Inrapportering sker till samtliga av FN:s konventionskommittéer. De inledande
problemen med mycket långa förseningar av rapportering till FN:s
konventionskommittéer
har förbättrats. Estland är dock tre år försenad med en
rapport till CEDAW-kommittén.
I augusti 2007 besökte Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter,
Thomas Hammarberg, Estland i syfte att följa upp rådets tidigare
rekommendationer till Estland. Bland annat upprepade Hammarberg rådets kritik
mot det faktum att barn till statslösa inte automatiskt får estniskt medborgarskap
vid födseln, utan föräldrarna måste ansöka om ett sådant. Hammarberg
uppmärksammade även att språktest krävs för äldre personer vid
medborgarskapsansökan.
Även FN:s rapportör för frågor som rör rasism och diskriminering, Doudou
Dienne, besökte Estland under 2007. Under besöket gjorde Dienne ett
kontroversiellt uttalande om att ryska borde ha status som ett officiellt språk i
Estland. I oktober 2005 besökte Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa,OSSE, representerat av högkommissarien för nationella minoriteter, Rolf
Ekéus, Estland. Ekéus noterade inga missförhållanden ur mänskliga
rättigheter-synpunkt och berömde Estland för dess flexibla och pragmatiska
inställning till integrationsprocessen och för den nya skollagen (som trädde i
kraft i september 2007).
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga fall av politiska mord, avrättningar, försvinnanden eller tortyr sanktionerade
av statsmakten har rapporterats. Estnisk lag förbjuder tortyr och andra
inhumana och nedvärderande behandlingar och bestraffningar.
Estland är ett av de länder i Europa som har flest interner per capita. Under

2007 har antalet brott minskat betydligt , vilket, tillsammans med ett ökat
utnyttjande av elektronisk fotboja och något lägre straffsatser, har minskat
antalet interner med närmare 20 procent, jämfört med 2006. Sammantaget har
detta lett till minskande problem med platsbrist på landets fängelser och för
närvarande utnyttjas cirka 92 procent av fängelsekapaciteten. Brist på
finansiella medel och utbildad personal samt fångarnas hälsotillstånd utgör
problem under år 2007.
Det finns för närvarande sju fängelser i Estland varav två har öppna
avdelningar. Av de slutna anstalterna är en reserverad för kvinnor och en
annan för manliga ungdomar. Det största fängelset finns i Rummu med
ungefär 1 500 interner. Ett nytt modernt fängelse finns i Tartu och
färdigställandet av ytterligare ett i Jõhvi under 2008 förväntas definitivt lösa
platsbristproblematiken.
I december 2007 var antalet intagna 3 468, varav 2 551 dömda, övriga intagna
satt häktade i samband med förundersökningar (straffceller används inte vid
häktena).
Av de dömda var 1 200 statslösa och 226 icke-estniska medborgare, 73 var
under 18 år och 155 var kvinnor. Kvinnliga interner får ha sina barn i fängelset
till dess barnet fyllt fyra år.
Interner är enligt lag skyldiga att utföra arbete vid anstalterna, i form av
hushållsarbete, olika produktionsaktiviteter eller genom att studera. Många har
varken tidigare arbetslivserfarenhet eller yrkesutbildning. Målet är att hälften av
internerna ska vara sysselsatta som en förberedande åtgärd för att hitta arbete
efter frisläppandet. På fängelset i Tartu erbjuds i dag utbildning till alla som
inte genomgått grundskolan. De som behöver särskild hjälp på grund av
inlärningssvårigheter kan emellertid inte erbjudas detta. Undervisning kan ske
på estniska eller ryska. Språkstudier, bland annat inför medborgarskapsprov,
prioriteras. Rehabiliteringsprogram, som erbjuder juridisk hjälp, psykologstöd
och finansiellt stöd, finns på samtliga anstalter. Särskilda kurser i social träning
ges också, liksom kurser med inriktning på exempelvis hiv/aids,
tobaksavvänjning

och arbetssökande. Satsningar görs också på att utbilda fängelsepersonal,
både vid externa yrkesskolor och internt på anstalterna.
Under 2007 har 14 personer avlidit i Estlands fängelser, de flesta på grund av
hög ålder, sjukdom och så vidare. I ett fall har förundersökning inletts för att
klargöra om det eventuellt kan ha rört sig om mord eller dråp.
Justitieministeriet genomför regelbundna inspektioner av fängelseförhållandena.
Den estniska regeringen tillåter observatörer att besöka landets
fängelser i syfte att avgöra huruvida de mänskliga rättigheterna respekteras.
Den senaste rapporten från Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr
(CAT) kom i november 2007. I rapporten beskrivs moderniseringen av flera
fängelsebyggnader runt om i Estland som mycket positiv, främst för
internernas allmänna tillvaro. Även den fortsatta ratificeringen av FN-protokoll
ses som positiv. Kommittén anser att det finns brister i informationen om vad
de interna straffen för brott i fängelset egentligen innebär, samt att det
förekommer brister i utbildningen av fängelsepersonalen. Kommittén anser även
att det finns anledning till oro vad gäller det ökade våldet på fängelserna, både
mellan interner och mellan interner och personal.
Det finns inga uppgifter som tyder på att utländska fångar behandlas annorlunda
än andra fängslade.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet är avskaffat. Tilläggsprotokoll nr 13 till den europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna angående avskaffande av dödsstraff under alla omständigheter
trädde för Estlands del i kraft 2004.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Konstitutionen förbjuder godtyckliga arresteringar och landsförvisning av egna
medborgare. Det finns inga uppgifter om att politiska fångar eller
frihetsberövanden på politiska grunder förekommer i Estland.

I lagstiftningen finns procedurer för frihetsberövanden, häktningstider och
rättshjälp reglerade. En person kan vara frihetsberövad i 48 timmar utan att
formellt vara åtalad, därefter krävs domstolsbeslut. En person kan hållas
häktad upp till sex månader genom domstolsbeslut men i speciellt svåra fall
kan undantag göras på upp till ett år. Det har inte rapporterats om några
godtyckliga frihetsberövanden. Om en åtalad inte har råd med rättshjälp träder
staten in.
Europadomstolen för mänskliga rättigheter dömde i fallet Harkmann mot
Estland i juli 2006 Estland för brott mot artikel 5 punkt 3 i Europakonventionen,
som stadgar att en person som frihetsberövas skall ställas inför domare
utan dröjsmål. Domstolen ålade Estland att betala skadestånd till Harkmann.
Harkmann hade frihetsberövats under 15 dagar innan han släpptes fri igen.
Denna tid var oacceptabelt lång, ansåg Europadomstolen.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Lokala, regionala och nationella domstolar är självständiga i förhållande till den
exekutiva makten. Militärdomstolar eller andra extraordinära domstolar
förekommer inte. Domare måste vara medborgare och utses på livstid (i
praktiken längst fem år efter pensionsålder). Av totalt 241 domare i Estland är
152 kvinnor. På den högsta nivån är tre av 19 domare kvinnor.
Handläggningen av brottsmål har under senare år blivit snabbare och
effektivare. Tiden fram till domstolsbeslut skiljer sig mycket åt mellan olika län.
I Saare och Võrus tingsrätter tar det en månad till domstolsbeslut, medan det i
Narva tar åtta månader. I genomsnitt tar det fem månader innan ett civilrättsligt
beslut fattas. Det främsta undantaget är Narva i nordöstra Estland där
det tar upp till 12 månader. Alla domstolsbeslut sparas i ett elektroniskt register
och finns att tillgå på Internet utom i de fall där privatliv eller affärshemligheter
bör skyddas.
Straffbarhetsåldern är 15 år. Justitiekanslerposten tillsätts av parlamentet på
förslag av presidenten. Utöver uppgiften att övervaka lagarnas överensstämmelse
med konstitutionen är justitiekanslern även ombudsman för klagomål,

däribland alla typer av misstänkta kränkningar av de mänskliga rättigheterna,
från allmänheten. De vanligaste ärendena gäller landreformen, fångars
rättigheter, polisens agerande samt en del sociala frågor. Utöver huvudkontoret
i Tallinn finns två lokalkontor.

Oppositionen har reella möjligheter att agera och påverka opinionen.
Estniskt medborgarskap krävs för att bilda och vara medlem i politiska partier,
något som FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD)
kritiserade i sina kommentarer till Estlands landrapport i augusti 2006.

7. Straffrihet
Brott beivras och bestraffas. Det finns inga uppgifter om att straffrihet
förekommer. De estniska domstolarna saknar lagstöd för att döma i mål
gällande internationella brott begångna i utlandet (s.k. universell jurisdiktion).

Parlamentet (Riigikogu) utses genom allmänna val vart fjärde år. Presidenten
föreslår premiärministerkandidat som måste godkännas av parlamentet. De
allmänna valen regleras i en särskild vallag. Endast medborgare har rösträtt i
allmänna val till parlamentet. Rösträttsåldern är 18 år. Kandidater till
parlamentet måste på valdagen vara 21 år fyllda. Icke-medborgare som har
uppehållstillstånd i Estland har rösträtt i lokalvalen, som hålls vart tredje år,
men är inte valbara.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Allmän åsikts-, yttrande- och tryckfrihet säkerställs i konstitutionen och
respekteras. Konstitutionen förbjuder censur. För telefonavlyssning krävs att
polisen har domstolsbeslut och olagligt erhållen information är oanvändbar i
rätten. Estland har de senaste åren stadigt klättrat i den ”ranking” över
pressfriheten i världen länder som organisationen ”Reportrar utan gränser”
publicerar varje år. 2007 låg Estland på plats tre (av 169) i denna ”ranking”.
Inga fall av förföljelser av journalister har rapporterats och tillgången till
utländska media är god.
Det finns ett trettiotal radiostationer, varav sex statliga, och tre TV-kanaler,
varav public service-kanalen ETV har en daglig nyhetssändning på ryska. Ett
stort utbud TV-kanaler, bland annat flera ryska, sänds via kabelnätet.
Även religions-, mötes- och föreningsfriheten är garanterad av författningen
och efterlevs. En del högre statstjänstemän, till exempel domare, är
förhindrade att vara medlemmar i politiska partier med hänvisning till
korruptionsrisk. Övriga i landet bosatta personer har dock rätt att bilda
intressegrupper av olika slag. Regeringen har rätt att förhindra politiska
demonstrationer som stör den allmänna ordningen, men några sådana fall har
inte förekommit.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Estlands politiska institutioner uppfyller de krav man kan ställa på en väl
fungerande demokrati. Politisk pluralism med flerpartisystem råder.

I det senaste parlamentsvalet 2007 var valdeltagandet 61 procent. Av
kandidaterna till landets parlament var 27 procent kvinnor, jämfört med 21
procent i valet 2003. Statistik förs inte över valdeltagande med avseende på
kön. Av parlamentets 101 ledamöter är för närvarande 21 kvinnor. I regeringen
är 3 av totalt 14 ministrar kvinnor.
I parlamentet har tidigare funnits partier som specifikt representerar den
ryskspråkiga befolkningen. I det senaste valet fick dock inget av dessa partier
några mandat.
I Europaparlamentet sitter sex estniska parlamentsledamöter och av dessa är
två kvinnor. Vid valet till Europaparlamentet 2004 röstade 26,7 procent av
befolkningen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Estland har ratificerat sju av Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter:
− Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105)
− Förbud mot barnarbete (konvention nr 182)
− Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111)

− Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nr 87 och 98)
Estland har även deklarerat sin avsikt att i mars 2008 ratificera den åttonde av
ILO:s grundläggande konventioner, nr 138 om förbud mot barnarbete.
Konventionen togs dock i bruk redan i mars 2007.
Estniska arbetslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av kön, ras,
ålder, nationalitet, språkkunskaper, funktionshinder, sexuell läggning,
familjeförhållanden, sociala förhållanden, medlemskap i fackförening, politiskt
åsikt, religion eller liknande.
Den genomsnittliga bruttolönen under 2007 är ca 11 500 EEK (ca 7 000 SEK)
per månad, vilket är en ökning med ca 2 000 EEK (ca 1 200 SEK) sedan
föregående år. Minimilönen på 3 600 EEK (ca 2 100 SEK) är en av de lägsta i
Europa. Timlönen ligger på 21,50 EEK (ca 13 SEK). Den normala arbetsveckan
är 40 timmar.
Arbetslösheten har minskat dramatiskt de senaste åren. Under 2007 har
arbetslösheten minskat från 5,9 procent till runt 4 procent. För närvarande
ligger arbetslöshetsersättningen på 1000 EEK (ca 600 SEK) i månaden om
man inte är medlem i arbetslöshetskassan. Regeringen har definierat särskilda
EU-stödområden i nordöstra och sydöstra Estland samt ute på de stora öarna i
väst vilket görs för att avhjälpa den högre arbetslösheten där, till exempel
genom satsningar på yrkesutbildning.
Fackföreningar existerar, skyddas av lag och kan verka utan större
inskränkningar. Den estniska fackliga centralorganisationen (EAKL)
rapporterar dock att diskriminering i antifackligt syfte förekommer i den
privata sektorn. Tvångsarbete är förbjudet.
Enligt lag skall vissa allmännyttiga yrkesgrupper, i synnerhet offentligt
anställda, ha en viss miniminivå av kunskaper i estniska. Inom den lokala
förvaltningen är det tillåtet att använda ryska som arbetsspråk ifall mer än 50
procent av lokalbefolkningen är ryskspråkig.

Minimiåldern för anställningar är 18 år, men barn mellan 13 och 15 år tillåts i
vissa fall att lönearbeta om förälders tillstånd givits och en särskild handledare
utsetts på arbetsplatsen. För barn från 15 till och med 17 år krävs endast en
förälders tillåtelse. 2005 hade 6,4 procent av befolkningen mellan 15 och 19 år
anställning.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Alla delar av Estlands befolkning har tillgång till samma sjukvård. Den
förväntade livslängden är 67 år för män och 78 år för kvinnor. Under 2005 var
spädbarnsdödligheten enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 5,4 per 1 000
födda barn. Det finns en tioårsplan för att öka folkhälsan och i synnerhet den
förväntade livslängden hos alla medborgare. Ett handlingsprogram för att
förebygga alkohol- och drogberoende pågår fram till 2007. Socialministeriet,
som administrerar den nationella sjukvården, tilldelas drygt 32 procent större
budget för 2008 jämfört med för 2007.
Inför 2008 har socialministeriet arbetat fram nya riktlinjer för att förebygga
alkoholrelaterade problem i samhället. Ett viktigt element i kampen mot
alkoholmissbruket i Estland blir den höjning av alkoholskatten (från och med
1/1 2008) som genomförs i enlighet med landets EU-anslutningsfördrag.
Övriga åtgärder som socialministeriet arbetar med är förbud mot
alkoholreklam, alkoholförsäljning endast mellan specifika klockslag samt att det
ska införas åldersbegränsning som styrs av vilken alkoholprocent som drycken
innehåller.
Spridningen av hiv är fortsatt ett av de största hälsoproblemen i Estland. 2002
klassades spridningen som epidemisk och Estland har ännu inte kommit till
rätta med problemet även om antalet nysmittade inte ökar i lika snabbt
växande takt som i början av 2000-talet. Det officiella antalet smittade var
under 2006 5 731 varav 668 upptäcktes under året. Under 2007 har det totala
antalet smittade växt till 6 323 personer. Den faktiska siffran uppskattas dock
av hälsoskyddsinstitutet kunna vara dubbelt så stor, vilket per capita räknat
skulle göra Estland till ett av de värst hiv-drabbade länderna utanför Afrika.
Omfattningen av antalet hiv-smittade är procentuellt högst i Europa.

För att få bukt med problemet har årliga kampanjer införts för att öka
medvetenheten hos folket. 2007 låg fokus på att testa sig för hiv. Dessa tester
är gratis och sker anonymt. Estland har även utvecklat en nationell hiv/
aidsstrategi för åren 2006-2015. Målet är att antalet nysmittade per 100 000
invånare ska minska från nuvarande 55 till 20. Frivilligorganisationer gör sedan
länge en stor del av arbetet i fält, såsom att dela ut rena sprutor. Under senare
år har även privata företag börjat att finansiellt stödja satsningar för att minska
spridningen av hiv/aids.
Åldersmässigt är ca 60 procent av de hiv-smittade under 25 år och den största
riskgruppen utgörs av män mellan 20 och 24 år. Däremot är andelen
nysmittade mellan 15 och 19 år högre bland kvinnor än män. Antalet hiv10
positiva nyfödda var under 2007 två stycken. Alla gravida kvinnor
rekommenderas att hiv-testa sig och majoriteten av dem gör det. Injicerande
drogmissbrukare och deras sexpartners är kraftigt överrepresenterade i
statistiken varför särskilda resurser avsatts för att minska spridningen bland
dessa. Spridningen av hiv och tuberkulos utgör ett problem även på estniska
fängelser. I december 2007 fanns det 495 hiv-positiva fångar i de estniska
fängelserna. Alla interner erbjuds hiv-test en gång om året samt vid fängslande
och frigivning.
Antalet nyupptäckta fall av tuberkulos fortsätter att minska. Däremot ökar
antalet tuberkulossmittade bland hiv-positiva. Under 2006 minskade antalet
tuberkulossmittade i estniska fängelser med 20 procent i jämförelse med
samma period 2005. Det finns en nationell långsiktig strategi för att förebygga
drogberoende som bland annat adresserar fängelserelaterad drogproblematik.
För tillfället finns dock endast en drogfri fängelseavdelning, och den finns på
ungdomsanstalten.
12. Rätten till utbildning
2005 hade 78 procent av invånarna mellan 15 och 74 år en avslutad
grundutbildning och 21 procent hade någon form av högre utbildning. Den
grundläggande utbildningen är obligatorisk och kostnadsfri i nio år. Det
förekommer ingen diskriminering mellan pojkars och flickors rätt till utbildning

eller mellan befolkningsgrupper. Även barn till utländska föräldrar omfattas av
lagstiftningen. Könsfördelningen bland samtliga i gruppen högutbildade är
ungefär 60 procent kvinnor och 40 procent män. Undervisningen bedrivs på
estniska eller ryska.
I september 2007 trädde en ny skollag i kraft med målsättningen att 60 procent
av undervisningen i alla gymnasieskolor år 2011 ska ske på estniska. Denna
skollag tas i bruk gradvis genom att inleda med en estnisk undervisningstimme
i veckan för att sedan årligen öka antalet timmar till dess att målet uppnås. I ett
första skede fokuserar reformen på ämnen som anses underlätta elevernas
deltagande i samhället (samhällskunskap, historia, estnisk litteratur med mera).
Det finns i dag 63 ryskspråkiga gymnasieskolor i Estland varav 58 är statliga.
Utbildnings- och forskningsministeriet, som administrerar det estniska
nationella utbildningsväsendet, tilldelades drygt 27 procent större budget för
2008 jämfört med för 2007.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Inkomstskillnaderna i Estland är större än i de flesta andra EU-länder. Estland
låg på 44 plats av 177 länder enligt FN:s fattigdomsindex, Human Develop11
ment Index, 2007/2008, detta kan jämföras med plats 40 av 177 föregående år.
Den rikaste femtedelen av befolkningen tjänar nästan sex gånger så mycket
som den fattigaste (motsvarande siffra för EU är 4,6). De största disponibla
medelinkomstskillnaderna återfinns mellan stad och landsbygd, och i synnerhet
mellan Tallinn och övriga landet.
Omkring 18 procent av befolkningen befann sig under fattigdomsgränsen 2006
och ca en fjärdedel av alla barn under 16 år lever i en familj vars inkomst ligger
under fattigdomsgränsen. Generellt sett har den äldre befolkningen det sämre
ekonomiskt ställt än den yngre. Genomsnittlig ålderspension 2007 är 2 962
EEK (cirka 1 800 svenska kronor). Existensminimum 2007 är 2690 EEK
(cirka 1 600 svenska kronor).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA

14. Kvinnors rättigheter
I Estland har kvinnor och män enligt konstitutionen samma rättigheter och
friheter och en lag för att främja jämlikhet och förhindra diskriminering på
grund av kön har antagits. Regeringen har ratificerat FN:s konvention mot all
form av diskriminering mot kvinnor och i maj 2004 antogs en ny
jämställdhetslag. Sedan oktober 2005 finns också en särskild
jämställdhetsombudsman.
Kvinnor har lagenlig rätt till lika lön för lika arbete, men tjänar i praktiken i
genomsnitt mellan 25 och 30 procent mindre än män för likartade arbeten.
Kvinnor är underrepresenterade på högre poster inom såväl den offentliga som
den privata sektorn. Ungefär 10-15 procent av styrelsemedlemmarna i de 50
största företagen är kvinnor. Enligt Estniska institutet för ett öppet samhälle
finns endast ett svagt opinionsstöd för att öka antalet kvinnor i ledande
positioner.
Våld mot kvinnor, som tidigare inte utgjort ett debattämne i Estland,
uppmärksammas allt mer och ett antal organisationer arbetar aktivt med
frågan. Det finns ingen speciell lagstiftning mot våld i hemmet eller våldtäkt
inom äktenskapet, utan inkluderas som kriminell handling i brottsbalken.
Regeringen tillsatte 2006 en kommission som skall undersöka våld i hemmet ur
kvinnors och barns synvinkel för eventuella ändringar i lagtexten. Efter en
lagändring 2006 kan utsatta kvinnor själva ansöka om besöksförbud genom att
vända sig till domstol. Ansökan om besöksförbud kan även läggas fram av
åklagare i samband med brottsmålsförhandling. Till följd av att många
kvinnovåldsbrott inte rapporteras till polisen saknas tillförlitlig statistik på
området. Under 2007 har ett antal nya kvinnojourer öppnats.
Ingen särskild lag förbjuder prostitution, men strafflagen förbjuder koppleri
och tvång till prostitution. Statistiken över antalet prostituerade är bristfällig.
Enligt estniska polisen finns det uppskattningsvis 1 000-2 000 prostituerade i
landet. Polisen har de senaste åren tillsatt särskilda resurser för att upptäcka
och få bort bordellverksamhet i Estland. Antalet bordeller i Estland beräknas
vara färre än fem, varav två i Tallinn (lägenhetsbordeller ej inräknade).

Handel med kvinnor är ett problem som uppmärksammas allt mer i Estland.
Det finns för närvarande inga aktuella officiella siffror på hur utbredd handeln
är, men myndigheterna arbetar med att ta fram statistik. I mars 2004
ratificerade Estland protokollet om människohandel till FN-konventionen om
gränsöverskridande organiserad brottslighet, det så kallade Palermoprotokollet.
Det finns ingen särskild lagstiftning mot handel med kvinnor, men i
förekommande fall finns möjlighet att använda lagstiftningen mot till exempel
slaveri eller kidnappning. Bland de nationella och internationella organisationer
som genom kampanjer, seminarier och studier arbetar med frågan i Estland
märks bland andra Aids Information and Support Center, IOM, Estonian
Women's Studies and Resource Centre (ENUT) och Nordiska ministerrådet.
Samarbete sker ofta med övriga länder i Östersjöområdet. Estland deltar även i
arbetet inom Östersjöstaternas Råd för att stävja människohandel.
I januari 2006 antog Estland en nationell handlingsplan mot människohandel
för åren 2006-2009, enligt vilken staten kontinuerligt ska kartlägga problemen
med människohandel för att få en bred och pålitlig bild av människohandeln i
Estland. Denna handlingsplan välkomnades av FN:s kommitté för avskaffande
av rasdiskriminering (CERD).
15. Barnets rättigheter
Estland har ratificerat FN:s barnkonvention samt ILO:s konvention om
barnarbete och Haagkonventionen om de civila aspekterna på bortförande av
barn. Den estniska konstitutionen och det juridiska regelverket följer de
internationella principerna om barns rättigheter. Lagen om skydd av barn och
lagar såsom arbetsrättslagen, skolförordningen, föräldrabalken samt sociallagen
överensstämmer alla med principerna i barnkonventionen.
Under senare år har flera åtgärder genomförts för att förbättra möjligheterna
för barn till statslösa föräldrar att erhålla estniskt medborgarskap. Barn till
statslösa föräldrar kan bli estniska medborgare efter ansökan och utan
föregående språkprov, som annars krävs. Av allt att döma tillämpas lagen väl.

Ett godkänt avgångsbetyg i samhällskunskap och estniska språket jämställs
med medborgarkunskapsprovet.
Estland har undertecknat, men inte ratificerat, det fakultativa protokollet till
konventionen om barnens rättigheter angående barns inblandning i väpnade
konflikter. Estniska medborgare har allmän värnplikt och alla män som fyllt 18
år måste genomgå mönstring.
Det finns i Estland omkring 20 institutioner (fosterhem, socialmottagningar
med mera) som på olika sätt tar hand om utsatta barn, sammanlagt omkring
1680 barn per år. Rysktalande barn är något överrepresenterade och ca 65
procent av de inskrivna ryska barnen har problem med narkotika.
Socialdepartementet uppskattar att det i Estland finns 5 000-15 000 barn som
leverunder svåra hemförhållanden med till exempel utebliven skolgång till följd.
Uppgifter om antalet gatubarn i Estland saknas. Det finns 45 barnhem, varav
ungefär hälften är statliga. 2007 lever cirka 1600 barn på estniska barnhem.
Av de 73 minderåriga som i december 2007 satt i fängelse var nästan alla
pojkar, vilket är det största antalet sedan 1997. Antalet fängslade minderåriga
har de senaste tio åren varierat mellan 44 och 73. En person kan ställas inför
rätta från 15 års ålder men vid särskilt svåra brott kan minderåriga åtalas redan
från 13 år fyllda. I början av 2005 satt en dömd person under 15 år i estniskt
fängelse. Minderåriga kan inte dömas till längre fängelsestraff än åtta år och är
ålagda att studera under strafftiden.
Det är förbjudet att inneha, producera, distribuera eller förevisa barnpornografi.
Arbetet med en nationell handlingsplan mot kommersiell exploatering av
barn följs upp i Estland.
Från 2004 till 2006 ökade antalet anmälda brott mot barn kraftigt i Estland.
Anledningen anses vara en kombination av ett ökat förtroende för polisen
samt ett ökat medvetande hos allmänheten efter att barnets rättigheter och
brott mot barn har uppmärksammas i medierna de senaste åren. Preliminär
statistik för 2007 visar emellertid att antalet brott mot barn har minskat i

jämförelse med tidigare år. Det saknas övergripande statistik om pedofili och
sexuellt utnyttjade av barn, och enligt medierna är mörkertalet på detta område
stort.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Den estniska konstitutionen garanterar personer som tillhör minoritetsgrupper
mänskliga rättigheter inklusive minoritetsrättigheter. Under den första estniska
republiken (1918-40) utvecklades en generös politik gentemot de olika
historiska minoriteter (tyskar, ryssar, svenskar, finnar, med flera) som då levde i
landet. Den omfattande flykten 1944, deportationerna till Sibirien på 1940-talet
och sedermera tvångsinflyttningen av hundratusentals rysktalande personer
under den andra sovjetiska ockupationen 1944-1991 kom att radikalt ändra på
landets etniska sammansättning. 31 procent av Estlands befolkning kan idag
sägas tillhöra en etnisk minoritet.
83 procent av Estlands befolkning på ca 1,35 miljoner är estniska medborgare,
omkring sex procent är ryska medborgare, cirka nio procent är statslösa och
två procent har annat medborgarskap (ukrainskt, vitryskt, finskt). Andelen
personer med estniskt medborgarskap bland de etniska minoriteterna är i dag
39 procent. Naturaliseringstakten låg före EU-medlemskapet på drygt 3 000
per år men har därefter accelererat. Under 2007 (till och med 1 december) hade
3 809 personer naturaliserats, vilket är en minskning med ca 1 500 personer
från 2006. Den minskade naturaliseringstakten förklaras delvis av att det från
och med januari 2006 blev möjligt för statslösa med uppehållstillstånd i ett
EUland att resa fritt inom EU. Mellan 1992 och 1 december 2007 har totalt 146
808 personer naturaliserats.
För estniskt medborgarskap krävs grundläggande kunskaper om grundlagen,
medborgarskapslagen och i estniska språket. Kostnader för språkstudier i
estniska ersätts efter genomgånget språkprov och likaså finns från och med
våren 2006 kostnadsfria kurser för att lära sig grundlagen och
medborgarskapslagen.

Att en formell medborgarskapsansökan - låt vara en mycket enkel registrering krävs för barn födda av i Estland permanent bosatta invånare har kritiserats av
bland annat Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter. Den estniska
reaktionen har varit att det vore fel att påtvinga nyfödda medborgarskap utan
föräldrarnas uttryckliga vilja.

I en rapport från december 2006 riktar Amnesty kritik mot att de rysktalande
invånarna i Estland inte har samma möjligheter att ta del av de ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheterna som de estniska invånarna har. Rapporten
har samtidigt påvisats innehålla ett antal inaktuella respektive felaktiga
uppgifter.

Justitiekanslern har, i sin roll som ombudsman för bland annat minoritetsfrågor,
regelbunden mottagning i nordöstra Estland där hälften av Estlands
rysktalande befolkning bor, men antalet konkreta klagomål uppges vara mycket
litet.

Den europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) har i sin
tredje rapport om Estland påtalat romernas situation i Estland. ECRI är
bekymrad över att de flesta av romerna i Estland saknar arbete och noterar att
deras barn har problem med att få utbildning på grund av svårigheter med
estniska språket.

Den största prioriteringen i det statliga programmet för integration 2000-2007
har legat på undervisning i estniska. Prioriterat är också arbetet med att skapa
en medvetenhet hos den ryskspråkiga befolkningen om vikten av estniskt
medborgarskap. Målet, en naturaliseringstakt på 6 000 per år, uppnåddes 2004
och 2005, men uppnåddes inte 2006 och kommer inte heller, av ovan nämnda
skäl, att uppnås 2007. FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering
(CERD) har berömt Estland för sitt fortsatta arbete med att integrera de
rysktalande invånarna och för det nya statliga integrationsprogrammet 20082013.
Rysktalande och ester lever fortfarande i hög utsträckning parallella liv på sin
fritid. Diskussionerna om integrationspolitiken tog ny fart i april 2007 efter de
oroligheter som uppstod i samband med flytten av ett monument (den så
kallade Bronssoldaten) över de sovjetiska soldater som stupade under andra
världskriget flyttades.
Som en följd av händelserna under bronsstatykrisen beslöt regeringen att delvis
omarbeta det statliga integrationsprogrammet 2008-2013. I och med
händelserna i april uppmärksammades att språkkunskaper inte är den enda
faktorn för en lyckad integration. Estlandsryssarna själva menar att det är
känslan av att vara inkluderad i samhället som är avgörande, dvs. den
psykologiska aspekten. Likaså debatteras vad samhället kan göra för att stärka
en estlandsrysk identitet.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet har hittills inte fått något egentligt utrymme i den politiska
debatten. Enligt en opinionsundersökning i juni 2006 anser 61 procent av
esterna att det inte förekommer någon diskriminering av homosexuella i
Estland. Ytterligare statistiska siffror saknas inom området.
År 2004 anordnades den första gayparaden i Tallinn. Under 2006 års gayparad
kastade ett antal skinheads stenar och andra föremål på paradens deltagare.
Händelsen föranledde inga rättsliga åtgärder.
2007 års gayparad gick av stapeln med cirka 300 deltagare. Inledningsvis
nekades arrangörerna paradtillstånd på grund av att det ansågs att det skulle bli
för mycket människor på de trånga gatorna i gamla stan i Tallinn. Efter en del
diskussioner, inklusive tidningsartiklar om eventuell diskriminering, fick
emellertid arrangörerna klartecken att genomföra paraden. Inga allvarligare
incidenter rapporterades vid paraden 2007, till skillnad från 2006.
18. Flyktingars rättigheter
Estland är ansluten till 1951 års flyktingkonvention samt till 1967 års tilläggsprotokoll genom att en ny flyktinglag antogs av parlamentet. Den estniska
flyktinglagen innebär att flera förordningar i socialtjänstlagenförändrats för att ge
flyktingar samma sociala rättigheter som estniska medborgare.

I Estland finns en flyktinganläggning belägen i Jaama i östra Estland. Under
perioden 1997 till december 2007 mottogs 121 asylansökningar. Av dessa
beviljades fem asyl och 10 har fått subsidiärt skydd. Till och med den 1
december 2007 hade en person av de tolv som totalt under året sökt estnisk
asyl fått sin ansökan beviljad. Enligt estniska myndigheter tar behandlingen av
en asylansökan ca fyra månader. De flesta asylsökande kommer från Irak,
Turkiet och Ryssland.
2007 hade sammanlagt 198 566 personer permanent uppehållstillstånd i
Estland medan 23 535 hade temporärt uppehållstillstånd. Personer som söker
uppehållstillstånd grundat på familjeanknytning går utanför den årliga
migrationskvoten.
Enligt den estniska migrationsmyndigheten, Citizen and Migration Board, har
väntetiden för behandling av medborgarskapsansökningar, som tidigare legat
på omkring 18 månader, nu minskats och ligger för närvarande på 9–12
månader.
Estland utfärdar främlingspass till de statslösa, vilket ger dem möjlighet att resa
utomlands och att ansöka om medborgarskap i landet genom naturalisering.
Även nationella identitetskort utfärdas till dessa personer, om de är bosatta i
landet.
Estniska myndigheter gör bedömningen att antalet illegala invånare är cirka
5 000-10 000.
19. Funktionshindrades rättigheter
Konstitutionen skyddar funktionshindrade mot diskriminering och såväl staten
som enskilda organisationer stödjer denna grupp finansiellt. Estland har inte
ratificerat ILO:s konvention nr 159 om yrkesinriktad rehabilitering och arbete
för personer med handikapp. Personer med grava syn-, hörsel- eller talfel som
ansökt om estniskt medborgarskap kan få sådant genom naturalisering utan att
genomgå medborgarskapsprov. Möjligheterna för funktionshindrade att
fungera normalt i samhället är fortfarande under utveckling. Arbetslösheten

bland funktionshindrade är omfattande; under 15 procent beräknas ha en fast
anställning. Det finns ingen särskild lag om tillgänglighet för funktionshindrade,
men insatser görs till exempel för att konstruera allmänna ramper för
att underlätta förflyttningen av rullstolar. Buss- och spårvagnsbolagen samt
vissa taxiföretag har installerat rullstolsvänliga uppfarter.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Flera organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter verkar i landet. Ett
estniskt institut för mänskliga rättigheter är sedan 1992 verksamt i Tallinn.
Institutet följer framförallt situationen i landets fängelser och påstådda
övergrepp där polis eller militär är inblandad. Institutet har även ett
informationscenter i Kohtla-Järve i nordöstra Estland. I Tallinn finns dessutom
ett "Legal Information Center" som inriktar sig på att ge juridisk hjälp och sprida
information om utlännings- och medborgarskapsfrågor. En estnisk avdelning
av Amnesty International är främst verksam i Tartu. Det finns ingen
lagstiftning som begränsar frivilligorganisationernas verksamhet och deras
projekt finansieras oftast av privata donationer eftersom det ofta saknas statligt
stöd.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sedan Estland blev medlem i EU har stödet och intresset från internationella
och svenska organisationer minskat kraftigt, eftersom det ansågs att staten själv
skall finansiera sina undersökningar och projekt om mänskliga rättigheter.
Unicef, WHO och IOM verkar genom små lokala kontor under estnisk
ledning.

Mänskliga rättigheter i Lettland 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Lettland är överlag god.
Övergången från kommunistisk planekonomi till marknadsekonomi medförde
ekonomiska och sociala svårigheter. Problemen är fortfarande märkbara främst
bland vissa utsatta grupper såsom äldre och funktionshindrade. Vidare är
rättsväsendet i en del avseenden svagt och ineffektivt. Även om det gångna
året inneburit framsteg för de rättsliga institutionerna. Korruption
förekommer, vilket bidrar till att rättssäkerheten och förtroendet för
samhällsinstitutionerna stundtals är svagt.
Uppgifter om godtyckliga frihetsberövanden förekommer inte. Däremot är
förhållandena i fängelserna i många fall otillfredsställande och uppgifter om
övergrepp förekommer.
Mötesfriheten är garanterad men det har ännu inte varit möjligt att i Riga
genomföra någon manifestation för HBT-personers rättigheter under normala
förhållanden, vilket torde visa på behovet av politiskt ledarskap för tolerans i
samhället på detta område.
Vad gäller landets ryskspråkiga befolkning har de föregående årens ökning i
antalet ansökningar om medborgarskap förbytts mot en kraftig minskning.
Drygt 28 procent (cirka 650 000 personer) av landets befolkning är etniska
ryssar. Omkring 17 procent (cirka 390 000 personer) av befolkningen är så
kallade icke-medborgare och saknar därmed rösträtt men är i övrigt i princip
tillförsäkrade alla sociala rättigheter Av de cirka 390 000 invånare som är
ickemedborgare
utgör de etniska ryssarna 280 000. Drygt 55 procent av de etniska
ryssarna i Lettland är lettiska medborgare medan 42 % är icke-medborgare.

Lettiska är det officiella språket, men en hel del av icke-medborgarna behärskar
det inte. Att inte behärska ett lands officiella språk minskar tillgången till
offentlig service och information samt begränsar möjligheterna på
arbetsmarknaden.
Den lettiska lagstiftningen kring medborgarskap lever upp till såväl EU:s och
NATO:s som andra internationella organisationers krav. Orsaken till den
alltjämt låga naturaliseringstakten anses av många stå att finna i psykologiska
och praktiska faktorer. Många, inte minst av de ryskspråkiga icke-medborgarna,
anser sig vara automatiskt berättigade till medborgarskap. Brist på information
och dialog från den lettiska statens sida kan också bidra till den relativt låga
takten. Incitamenten kan också vara svaga, bland annat på grund av bortfallet
av EU:s viumkrav. Språkkraven i lagen om medborgarskap utgör en barriär för
vissa, framför allt äldre, icke-medborgare.
Lettland är medvetet om att det är ett problem att 17 procent av landets
befolkning saknar medborgarskap. Från internationella organ för mänskliga
rättigheter efterlyses aktivare åtgärder, bland annat när det gäller barns förvärv
av medborgarskap vid födelsen och äldres möjligheter till detta.
Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Lettland har ratificerat FN:s grundläggande konventioner om mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)

- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
När Lettland år 2005 ratificerade Europarådets ramkonvention för skydd av
nationella minoriteter åtföljdes ratifikationen av vissa reservationer i form av
två deklarationer. Den ena deklarationen avser rätten att använda
minoritetsspråk på väg- och gatuskyltar, och den andra avser rätten att
använda sitt minoritetsspråk i kontakt med myndigheter. OSSE:s dåvarande
högkommissarie för nationella minoriteter, HCNM, Rolf Ekéus, som tryckte
på för att Lettland skulle ratificera konventionen, välkomnade det när så
skedde. Frågan var politiskt laddad i Lettland i samband med debatten om
förhållandet för den ryskspråkiga minoriteten och gavs stor politisk betydelse
av båda sidor.
Lettland inväntar svar från Advisory Committe i Europarådet angående rapporten
som Lettland sammanställde i oktober 2006 gällande genomförandet av
ramkonventionen innan man vidtar eventuella åtgärder i frågan. Vidare
framhåller man från lettisk sida att den lettiska lagen inte utesluter användning
av minoritetsspråk vid myndighetskontakter och att kommunerna anlitar tolkar
vid behov för de personer som inte talar lettiska.
I samband med ratificeringen definierade Lettland ”nationella minoriteter”
som lettiska medborgare vilka varit bosatta i landet i generationer och vilka
önskar bevara de skillnader som finns jämfört med övriga letter med avseende
på kultur, religion eller språk och som samtidigt anser sig höra till Lettland. De

personer som inte är medborgare i Lettland eller någon annan stat men som
bor i landet permanent och lagligt (det vill säga så kallade icke-medborgare),
som inte tillhör någon nationell minoritet enligt den lettiska definitionen men
som själva identifierar sig med en sådan nationell minoritet, skall också åtnjuta
rättigheterna enligt konventionen, så länge det inte stipuleras uttryckliga
undantag enligt lettisk lag.
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg
besökte Lettland under året för att följa upp sin företrädares
rekommendationer från år 2003. Ordföranden för den parlamentariska
församlingen i Europarådet Rene Van der Linden besökte likaså Lettland
under det gångna året. Diskussionerna kretsade främst kring ickemedborgarnas
status samt naturaliseringsfrågan (se punkt 16). FN:s specialrapportör om rasism
besökte Lettland under hösten och kommer följa upp besöket i Lettland med en
rapport år 2008.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tortyr är enligt landets författning förbjudet, men polisövergrepp förekommer
i häkten och fängelser och i enlighet med rapporten från Europarådets
kommissarie för mänskliga rättigheter är det en bråkdel av anmälningarna som
leder till sanktioner gentemot de anklagade polisofficerarna.
Många fängelser och framförallt häkten är kraftigt överbelastade. Meningsfulla
aktiviteter saknas ofta och den materiella samt hygieniska standarden är
bristfällig. Den lettiska regeringen har emellertid vidtagit åtgärder för att
förbättra förhållandena, och projekt med detta syfte har bland annat stötts av
Sverige. I juni 2006 presenterades ett nytt koncept gällande en gradvis
övergång till bättre standard i fängelserna, bland annat nästan en fördubbling
av dagens storlek på cellerna på i snitt 2,5 kvadratmeter per fånge.
Trångboddheten och brist på motion och aktiviteter utgör de vanligaste
klagomålen från fångarna. Trångboddheten i cellerna innebär en risk att
drabbas av multiresistent TBC men antalet fall är på nedgång tack vare

förbättrad vård. Antalet hiv/aids-fall i fängelserna ökar däremot med anledning
av det utbredda drogmissbruket.
Inhemska organisationer som till exempel Latvian Center for Human Rights
and Ethnic Studies, LCHRES, har påpekat den undermåliga standarden på
lettiska fängelser för att skapa en debatt kring problemet.
Den sedan 1 januari inrättade Ombudsmannen för mänskliga rättigheter har
under året tagit emot klagomål från interner avseende de dåliga
fängelseförhållandena i vissa fängelser. Ombudsmannen för mänskliga
rättigheter har under året inspekterat 16 fängelser och kritiserade i en rapport
ställd till justitieministern de materiella förhållandena och de begränsade
möjligheterna för fångar att sysselsätta sig vilket är nedbrytande och försvårar
den framtida integreringen i samhället.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet för brott begångna i fredstid är avskaffat, medan dödsstraffet i
krigstid kvarstår. Med anledning av att Lettland undertecknat protokoll 13 till
Europarådskonventionen om mänskliga rättigheter rörande avskaffande av
dödsstraffet under alla omständigheter och som ett led i förberedelserna för
ratificeringen av protokollet har en arbetsgrupp inom justitieministeriet
framlagt förslag om ett fullständigt avskaffande av dödsstraffet. Förslaget
bereds nu med berörda ministerier.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden eller reserestriktioner förekommer enligt
uppgift inte. De legala grundförutsättningarna har markant förbättrats sedan
den nya strafflagen trädde i kraft i oktober 2005. Bland annat har häktestiden
reducerats, särskilda beslut av domare krävs för att förlänga häktningar och de
gripna delges skriftligen sina rättigheter. Resursbrister hos det allmänna vad
gäller kvalitativ rättshjälp och en allmän brist på advokater utgör dock problem.
Det finns få alternativ till frihetsberövande och fängelsevistelse vilket kritiserats
av bland andra Europarådets -kommissarie för mänskliga rättigheter. Särskilt
ansåg man att lettiska myndigheter borde finna andra alternativ för de personer

vilka inväntar rättegång. Den maximala häktestiden är 24 månader men det är
endast för sällsynt allvarliga brott och allmänt pekar trenden på en minskning
av häktestiderna. Till följd av bland annat bristande resurser och disciplin
inom domstolsväsendet förekommer dock häktningstider på över ett år, även
för minderåriga och för mindre förseelser som till exempel snatteri. Under
häktningstiden tillåts endast en begränsad kontakt med omvärlden, inklusive
den egna familjen, och ingen undervisning förekommer.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet är enligt författningen självständigt men i realiteten inträffar det
att rättegångar styrs av såväl politiska som affärsmässiga hänsyn. Brist på
resurser och kapacitet utgör ett stort problem med följder även för
rättssäkerheten. Väntetiderna för rättegångar är till exempel mycket långa (se
även punkt 5 om långa häktningstider). Allmänhetens förtroende för
rättssystemet är lågt och enligt den lettiska framtidskommissionen Commission
of Strategic Analysis, inrättad hos presidentkansliet är trenden neråtgående.
De rättsliga institutionerna får emellertid anses ha tagit vissa steg framåt. Den
högt ansedde riksåklagaren förbereder åtal för bland annat grova
korruptionsbrott mot en av landets mest inflytelserika politiker, borgmästaren i
Ventspils, som sedan i våras är underkastad en ett stort antal gånger i domstol
prövad husarrest.
Ett stort antal nya lagar, granskade av EU, antogs i och med
anslutningsprocessen och medlemskapet. Omfattande insatser för att
säkerställa implementering av lagarna har genomförts med stöd av bland andra
Sverige Bland annat ledde Sverige ett EU-projekt ämnat att höja kompetensen
inom rättsväsendet samt att bygga upp en självständig domstolsadministration.
I ett försök att stävja korruptionen har polislönerna höjts det senaste året efter
diskussioner år 2006 angående behoven av högre löner för olika kategorier
inom rättssektorn som ett led i bekämpandet av korruptionen. Frågan är även
av vikt inte minst mot bakgrund av att ett stort antal poliser slutade under 2006
just på grund av de låga lönerna. Inrikesministeriet har under år 2006 tagit fram
en strategi för att komma till rätta med såväl låga löner som missnöje i
myndigheter inom dess ansvarsområde, men denna har hittills inte haft mycket

effekt i rätt riktning. Budgeten är ansträngd och de lönehöjningar, som har ägt
rum, har inte kunnat stävja att delar av rättssystemet fortfarande är hämmat av
korruption.
En författningsdomstol finns och enskilda individer har rätt att vända sig till
denna med klagomål om brott mot deras grundläggande rättigheter.
.
Sedan den 1 januari 2007 har en Ombudsman för mänskliga rättigheter, Office of
the Ombudsman of the Republic of Latvia, inrättats i Lettland. Institutionen har
ersatt den tidigare National Human Rights Office. Dess uppgifter består i att
arbeta för främjandet av mänskliga rättigheter samt att tillse att principer om
god förvaltning åtföljs av de lettiska myndigheterna. Under första halvåret 2007
mottog man 2 861 klagomål från allmänheten. Merparten, cirka 25 procent av
totala antalet klagomål gällde äganderättsfrågor till bostäder. Andelen
ryskspråkiga som vänt sig till kontoret har hittills varit lågt.
Vid 18 tillfällen har personer i Lettland vänt sig till Europadomstolen för
mänskliga rättigheter. Vid 16 av dessa fall har Lettland blivit fällt på en eller
flera punkter i någon av domstolens instanser. De flesta fallen har varit
relaterade till långa häktningstider. Fem av målen gällde rysktalande som ansåg
sig diskriminerade på grund av sin ryska etnicitet.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer i regel inte.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, tryck-, förenings-, församlings- och religionsfriheten är garanterad
av grundlagen och respekteras, generellt sett.
Det bör noteras att parlamentet godkände i december ett nytt lagförslag vilket
innebär att om man medvetet sprider oriktig information om Lettlands
finansiella system kan man dömas till högst två års fängelse. Detta har sin
grund i oron för spridning av falska devalveringsrykten vilket skulle kunna
destabilisera ekonomin.

Någon censur från statens sida förekommer inte. Pressen uppvisar mångfald,
både vad gäller åsikter och politisk inriktning, och är till största delen privatägd.
Det finns dock starka ekonomiska intressen i medieföretagen, framför allt när
det gäller vissa av de största tidningarna, vilket i någon mån riskerar att påverka
det publicistiska innehållet. Det finns såväl rikstäckande som lokala tidningar
på både lettiska och ryska. Inte sällan inspireras de ryskspråkiga tidningarna av
ryska media.
TV och radio finns både i privat som i statlig ägo. Tidningar får publiceras på
valfritt språk. Kommersiell etermedia sänder på både lettiska och andra språk
(framför allt rör detta naturligtvis det ryska språket). Nationella radio- och
TVrådet är den instans som avgör hur stor andel som får sändas på annat språk
än statsspråket. I praktiken har detta inneburit att man helt enkelt valt att följa
den etniska fördelningen i olika regioner om det rört sig om till exempel
regionala radiostationer. Som exempel kan nämnas att områdena kring
Daugavpils ofta har uppåt 70-75 procent på det ryska språket. Vad gäller de två
statliga TVkanalerna och de två statliga radiokanalerna, det vill säga public
serviceetermedia,gäller bestämmelsen att högst 20 procent av sändningstiden får
vara på annat språk än statsspråket. Många ryskspråkiga har satellit-TV där man
direkt från Ryssland tar in helt ryskspråkig TV. En baltisk filial av den ryska
kanalen ORT har öppnat kontor i Riga och sänder (samt i viss mån
producerar) ryskspråkiga program från Riga. I sammanhanget bör nämnas att
chefen för den statliga TV:n nyligen tvingades avgå efter att rykten gjorde
gällande att denne fattat beslutet om att senarelägga en kritisk dokumentär om
Putin som enligt planerna skulle ha visats dagen före det ryska Duma-valet för
att inte irritera Ryssland.
Fackföreningar tillåts verka fritt och diskriminering med anledning av
medlemskap är förbjuden. Fackföreningarna är överlag svagare än i Sverige.
Mötesfriheten är, som sagt, garanterad i grundlagen och respekteras i princip. I
sammanhanget bör dock nämnas turerna kring Riga stadsfullmäktiges och den
överprövande domstolens nej till organiserandet av en parad i samband med
Rigas Gay Pride-dagar år 2006. Riga stad hänvisade till säkerhetsskäl, men
kritikerna till det negativa beslutet menade att detta skäl ekade tomt mot

bakgrund av att ordningsmakten klarat av besök av USA:s president och sagt
sig redo att garantera säkerheten under NATO:s toppmöte i Riga. Med tanke
på att motståndet mot Gay Pride-dagarna och HBT-personers rättigheter blev
en valfråga för vissa partier och politiker, antas det att det snarare låg politiska
och populistiska skäl bakom beslutet att inte tillåta en parad. I november
konstaterade dock Högsta Domstolen att beslutet av Riga stad var felaktigt (se
mer under avsnitt 17).
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Politisk pluralism och ett parlamentariskt styrelseskick i vedertagen mening
råder. Lettisk inrikespolitik har allt sedan den återvunna självständigheten
präglats av turbulens och regeringsskiftena har varit många. Inget parti i
parlamentet kan sägas vara någon folkrörelse. Personligheter, snarare än
ideologi och program, är ofta den enande kraften bakom partierna och antalet
medlemmar och ”gräsrötter” är relativt litet. Det finns inte något statligt
partistöd och många av partierna har direkta kopplingar till ekonomiska
grupperingar och finansieras via privata sponsorer. Rent privatekonomiska
intressen får således inom vissa politikområden antas delvis påverka innehållet i
den politik som bedrivs. Trots lagen om partifinansiering har Lettland inte
lyckats komma åt problemet med kopplingen mellan privata affärsintressen
och politik, och lagen framstår som något tandlös och alltför lätt att kringgå.
Det var tydligt i kampanjerna inför valet i början av oktober 2006. Den nya
lagen medförde dock att de mest uppseendeväckande bidragen uteblev och att
det var lättare än tidigare att spåra varifrån pengarna till partierna kommit. I
viss mån kunde man även begränsa inflödet. En lettisk frivilligorganisation,
Providus, redovisade under hösten att i princip samtliga regeringspartier hade
överskridit kampanjnivåerna och den värsta syndaren var det styrande
Folkpartiet med en övertrassering nästan fem gånger större än vad som var
tillåtet. Den lettiska antikorruptionsmyndigheten, KNAB, har ingripit mot
partierna med föreläggande av bland annat straffavgifter och inbetalning till
statskassan av belopp motsvarande överskridandena. Föreläggandena har
överklagats till domstol av partierna.
Korruption och misstankar om korruption medför att såväl politiker som

demokratiska institutioner har låg trovärdighet och åtnjuter föga förtroende
hos allmänheten. KNAB har tidigare drabbats av flera bakslag och präglats av
såväl inre stridigheter som ineffektivitet. Tidvis har verksamheten även
hämmats av att den blivit en bricka i det inrikespolitiska spelet. KNAB har haft
svårigheter att fälla någon på högre nivå eller ta upp fall med riktigt stora
summor och har därför mest ägnat sig åt personer på lägre nivå.. Under de
senare året har KNAB dock visat ökad effektivitet i ett antal uppmärksammade
fall. Totalt har man de senaste fem åren överlämnat ett hundratal fall till
åklagare. Ett fall initierat av KNAB ledde till fällande dom i mars 2007 när den
forne borgmästaren i Jurmala samt en affärsman dömdes till fängelse att ha
blivit fällda för mutbrott. Flera fall involverande högre politiker tycks vara i
slutfasen och åtal väntas snart av riksåklagaren i ett uppmärksammat fall
rörande en av landets inflytelserika politiker, borgmästaren i Ventspils. Hos
allmänheten är KNAB en av de institutioner som åtnjuter störst förtroende.
Detta visade sig i höstas då KNAB:s chef suspenderades av premiärminister
Kalvitis för vad som förefaller ha varit vissa bokföringsfel vid myndigheten.
Beslutet saknade stöd i lag och KNAB-chefen återinsattes i tjänst efter en
reprimand men det hela utlöste stor negativ publicitet för premiärministern
och regeringen, massprotester och missnöje bland allmänheten, vilket ledde till
premiärministerns avgång den 5 december.
När det gäller kampen mot korruption och annat missbruk inom den offentliga
sektorn bör också nämnas landets riksrevisor som bedriver ett energiskt och
självständigt arbete mot missförhållanden.
Sedan den återupprättade självständigheten har ett genomgående mönster varit
att nya, och därmed fortfarande fläckfria, partier lockat till sig ett stort antal
röster. Fortfarande förekommer det att nya partier bildas samt
sammanslagningar av etablerade partier men tendensen är ändå att den
politiska miljön så sakteliga börjar ”sätta sig”. Partier vars syfte anses stå i strid
med konstitutionen (nazister, icke-reformerade kommunister) är förbjudna. I
parlamentsvalen 2006 vann för första gången en sittande regering valet, vilket
både får tolkas som en stabilisering och ett bevis för att den förda politiken
fungerat. I sammanhanget bör dock påminnas om att valdeltagandet sjunkit

och får anses lågt. Det var endast 62 procent av de röstberättigade som röstade
2006, mot 72 procent vid valet 2002.
Icke-medborgarna saknar rösträtt i såväl nationella som lokala val och har inte
rätt att bilda politiska partier. Däremot har de rätt att delta i existerande partier.
Från flera håll internationellt har framförts att Lettland borde överväga att
införa kommunal rösträtt för icke-medborgarna. Frågan har också diskuterats
inom Lettland men avvisats av de flesta politiska partier, då man menar att
incitamentet till att söka lettiskt medborgarskap skulle försvagas. I december
beslöt parlamentet att fängelseinterner skulle erhålla rösträtt.
I parlamentet är endast 19 av 100 ledamöter kvinnor vilket är än färre än de 22
kvinnor som satt i det förra parlamentet. På lokal nivå är drygt 30 procent av
politikerna kvinnor. I regeringen är fem av 18 ministrar kvinnor. I juli år 2007
valdes läkaren Valdis Zatlers till ny president som efterträdare till Vaira Vike
Freiberga. Presidenten väljs av parlamentet i en sluten omröstning och spelar
en förhållandevis betydande roll i det politiska livet. Bland annat har han vissa
möjligheter att stoppa lagförslag och att själv ta initiativ till sådana.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Enligt arbetslagstiftningen får ingen åtskillnad göras med anledning av etnisk
tillhörighet, hudfärg, religion, politisk åsikt eller kön när det gäller tillgång till
anställning eller lön. I realiteten är dock löneskillnaderna mellan kvinnor och
män betydande. Andelen ryskspråkiga är fortfarande låg inom förvaltningen på
både central och lokal nivå, till och med i det till stor del ryskspråkiga Latgale.
Undantaget från den lettiska dominansen är inrikesministeriet, polisen och
kriminalvården, vilket framför allt är ett arv från Sovjettiden då främst ryssar
anställdes inom den sovjetiska säkerhetsapparaten.
Den ojämna etniska fördelningen inom den offentliga sektorn kan förklaras av
krav på kunskaper i lettiska för vissa yrkesgrupper vilket diskvalificerar många
ryskspråkiga från att söka. Andra orsaker är bristande vilja hos ryskspråkiga att
ta lågavlönad offentlig anställning och känslan av alienation från staten och

därmed statliga institutioner, samt platsannonsering endast i lettisk press. För
vissa offentliga tjänster krävs dessutom lettiskt medborgarskap. Inom den
privata sektorn är den ryskspråkiga minoriteten betydligt bättre representerad.
Många företag är etniskt homogena, det vill säga de består uteslutande av
antingen lettiska eller ryskspråkiga.
Vid endast ett tillfälle har ett diskrimineringsärende (på grund av kön) gått till
domstol. Det låga antalet ärenden förklaras närmast av allmänhetens bristande
förtroende för domstolsväsendet. Tidigare har arbetsskyddslagstiftningen ofta
tillämpats godtyckligt och i vissa fall inte alls. Problemen finns fortfarande kvar
på vissa arbetsplatser men en förbättring har skett de senaste åren.
Det lettiska parlamentet föreslog under hösten år 2006 att i
arbetsskyddslagstiftningen inte inkludera skydd för sexuella minoriteter, vilket
är ett direkt brott mot EU:s regler. Presidenten sände tillbaka lagförslaget till
parlamentet med krav om en ändring så att även diskriminering på grund av
sexuell läggning medtogs varvid parlamentet drog tillbaka sin ursprungliga text
och antog en lag i linje med EU:s bestämmelser. Händelsen visar dock på den
brist på tolerans mot HBT-personer som alltjämt finns kvar hos delar av såväl
politiker som befolkningen i stort (se även avsnitt 17).
Lettland har ratificerat internationella arbetsorganisationens, ILO, åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Lettland har ett sjukförsäkringssystem och alla har i princip tillgång till
sjukvård, även om standarden varierar mellan stad och landsbygd och köerna
kan vara långa. Standarden på sjukvården är tillfredsställande hög åtminstone i
Riga. Läkarlönerna är låga varför "kuvertsystemet" fortfarande praktiseras.
Systemet går ut på att det utöver den avgift operationen eller undersökningen
kostar ges under bordet en summa pengar direkt till läkaren i fråga. I de senaste
årens budgetar har försök gjort att höja läkarnas löner för att få bukt med att
en del av betalningen sker svart. Lönehöjningarna har dock varit långt ifrån

tillräckliga och systemet lever således kvar. Olika läkargrupper har då och då
hotat med att gå ut i strejk mot de låga lönerna och frågan finns alltjämt på
dagordningen.
Hälsosektorns andel av den totala budgeten har tidigare varit låg (endast kring
knappa 10 procent de senaste åren). De senaste årens budgetar har inneburit en
viss höjning av resurser till hälsosektorn. Vissa sjukhus har drabbats av stora
ekonomiska problem med bristande tekniskt underhåll, uppskjutna operationer
och avvisade patienter som följd.
12. Rätten till utbildning
Utbildningen är kostnadsfri både på grundskole- och gymnasienivå, men man
måste betala skolböckerna själv. Yrkesutbildningen är fortfarande centralstyrd
av olika fackministerier och har haft svårt att anpassa sig till arbetsmarknadens
nya behov och efterfrågan. Utbildningssektorns andel av budgeten har de
senaste åren legat på knappa 20 procent. Budgeten har höjts något under de
senaste tre åren bland annat för att möjliggöra högre lärarlöner. Även i
budgeten för 2008 är en viss ökning att vänta men lönerna är fortfarande låga.
Efter undervisningsreformen 2004 som innebar att ryskspråkiga elever som går
i de så kallade minoritetsskolorna efter hand skall ha 60 procent av
undervisningen på statsspråket, alltså lettiska, i stället för som tidigare 40
procent, har utbildningsministeriet genomfört en utvärdering av skolresultatet
hos avgångselever. Det visade sig bland annat att snittresultatet för
minoritetsskolornas utbildningar i språk och litteratur förbättrats med fem
procent de senaste tre åren. 61 % av examinationerna valde eleverna att
genomföra på lettiska i stället för på sitt minoritetsspråk. Resultatet visade att
elevernas studieresultat inte försämrats och att eleverna lyckades bättre i vissa
ämnen såsom matematik och fysik än eleverna vid helt lettiskspråkiga skolor.
Protesterna under år 2004 mot reformen som sådan dog dock snabbt ut och
varken vid skolstarten 2005 eller 2006 var det en fråga som diskuterades i
någon större utsträckning. Således handlade det snarast om att frågan
politiserades tämligen omgående och utnyttjades inrikespolitiskt av framför allt

de radikala ryskspråkiga företrädarna, men även av representanter för
nationalistiska lettiska strömningar.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Stora skillnader råder mellan stad och landsbygd, framför allt mellan Riga med
närliggande områden och resterande delar av landet. Arbetslösheten är högre
på landsbygden än i storstäderna. Den sociala misär som alltjämt råder i delar
av landet, framför allt i östra Lettland, är i mycket ett resultat av den pågående
strukturomvandlingen. Den etniska minoriteten, det vill säga till största delen
de ryskspråkiga, kan generellt inte sägas ha sämre levnadsstandard än övriga
grupper.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor är underrepresenterade i politiska fora på alla nivåer (se även punkt 9
om andelen kvinnor i politiken.) Kvinnosynen hos gemene man är överlag
konservativ och kvinnan bär ofta huvudansvaret för barn och hushållsarbete.
Skilsmässofrekvensen är vid en europeisk jämförelse hög, men har minskat.
Många män dör i förtid på grund av alkoholmissbruk och olyckor.
Medellivslängden är för kvinnor därför mer än tio år längre än för män (77
respektive 66 år). Fri abort finns. Antalet aborter som genomförs årligen är
relativt stort fortfarande men minskar kraftigt.
I princip lika många kvinnor som män är yrkesverksamma, även vad gäller
heltidsarbete. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är drygt 17%.
Kvinnor återfinns visserligen framför allt inom så kallade låglöneyrken, men
även inom respektive yrkeskategori har män högre snittlön. Samtidigt har en
större andel kvinnor än män högre utbildning. Det är tydligt att på lägre nivåer
och mellanchefsnivåer är kvinnorna på stark frammarsch, inte minst inom
offentlig sektor. Detta återspeglas dock ännu inte fullt ut i ledningsstrukturer
men en del kvinnor intar ledande positioner inom både näringsliv och
förvaltning och på sikt torde andelen öka.

Andelen hushåll med ensamstående mödrar är hög. Våld inom familjen
förekommer och är ett brott som faller under strafflagen. I allmänhet kan
våldet relateras till alkoholmissbruk, arbetslöshet och fattigdom. Det finns även
anledning att anta att alltför få fall av våld i hemmet verkligen anmäls. En
kvinnojour (telefonjour och enkel mottagning) finns för kvinnor i
nödsituationer.
Under parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter finns en arbetsgrupp
med uppgift att arbeta med jämställdhetsfrågor framför allt inom ramen för
diskriminering på arbetsmarknaden och våld i hemmet.
Prostitutionen är utbredd. Det rör sig om prostitution på hotell, nattklubbar
och eskortservice snarare än gatuprostitution, och skälet är
försörjningssvårigheter och arbetslöshet. De påtagligt stora
inkomstskillnaderna i Lettland och en iögonfallande lyxkonsumtion hos ett
fåtal kan också bidra till att dra in unga kvinnor i sexindustrin. Många av
sexköparna är turister. Någon pålitlig statistik på hur utbredd prostitutionen är
finns inte.
De nära kontakterna mellan den inhemska sexindustrin och den organiserade
sexslavhandeln gör att kvinnor även riskerar att hamna utomlands som offer
för människohandel. Lettland är dock främst ett transitland och även ett
rekryteringsland snarare än destinationsland vad gäller människohandel. Den
internationella organisationen IOM, som arbetar med frågor relaterade till
handel med människor, uppskattar antalet lettiska offer för människohandel till
cirka 500-700 personer om året. Mörkertalet är stort, eftersom flertalet kvinnor
aldrig kommer i kontakt med myndigheterna. Det är straffbart att värva och
smuggla människor i syfte att exploatera dem utomlands. Lagen inkluderar
även minderåriga och då med utökad straffskala. Som exploatering räknas
utnyttjande för sexuella ändamål och tvångsarbete. Lettland deltar i arbetet
inom Östersjöstaternas råd för att stävja människohandel.
15. Barnets rättigheter
Barn är, som så ofta under pågående strukturomvandlingar, utsatta och många

har drabbats av de ekonomiska och sociala svårigheter som orsakats av de
samhälleliga förändringarna. Arbetslöshet i vissa regioner och ett utbrett
alkoholmissbruk har medfört att många barn lever i social misär. Även det
förhållandet att många föräldrar arbetar utomlands medan barnen lämnas kvar
i landet med bristande omvårdnad som resultat bidrar till svåra förhållanden
för en del barn. Fattiga familjer har rätt till socialbidrag men då
ersättningsnivåerna är ytterst låga och något annat stöd inte erbjuds, placeras
barnen istället ofta på barnhem eller internatskolor. Antalet barn placerade på
institutioner är därför mycket högt. Uppgifter förekommer om att upp till 6000
barn inte går i skolan. Ministeriet för barn- och familjefrågor har en tid arbetat
på ett system som i framtiden snarare skall bygga på fosterfamiljer än internat
och barnhem.
Barnprostitution förekommer. Antalet gatubarn är osäkert, uppskattningarna
varierar mellan 2 000 och 5 000 barn. Att siffrorna varierar på detta sätt
handlar dels om källan, dels hur man väljer att definiera vem som ska anses
vara ett gatubarn. Det finns barn som vistas på gatan som egentligen har ett
hem, men med oordnade förhållanden och fattigdom. Det förekommer att
gatubarnen utnyttjas sexuellt. Det finns enskilda organisationer som arbetar
med att ge barnen hjälp och stöd.
Barnarbete är en relativt ovanlig företeelse. Personer under 18 år rekryteras inte
till väpnade styrkor.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
De etniska letterna utgör knappt 60 procent av befolkningen. Den största
minoriteten utgörs av de etniska ryssarna vilka uppgår till drygt 28 procent
(cirka 650 000 personer) av befolkningen i Lettland. Av de etniska ryssarna är
nästan 42 procent (280 000 personer), icke-medborgare och något mer än 55
procent (cirka 360 000 personer) medborgare (cirka tre procent, 20 000
personer, är ryska medborgare). Därutöver finns knappt fyra procent vitryssar
och cirka 2,5 procent ukrainare och lika många av polsk etnicitet samt ett antal
mindre etniska grupper.

Enligt statistik från National Board , den statliga myndighet som ansvarar för
medborgarskapsfrågor, fanns det drygt 390 000 icke-medborgare i Lettland
eller cirka 17 % av den totala befolkningen den 1 april 2007. Av dessa utgjorde
de etniska ryssarna den största gruppen med 70 %, följt av etniska vitryssar
med drygt 13 % och 10 % som utgjordes av etniska ukrainare. Antalet
ickemedborgare har minskat i förhållande till när myndigheten påbörjade sin
verksamhet 1995. Antalet icke-medborgare uppgick vid den tiden till drygt
700 000 personer. Enligt myndigheten har naturaliseringarna, varav ca 70 %
avser etniska ryssar, kraftigt saktat av. Siffrorna för 2007 visar på en halvering
jämfört med samma period år 2006. Trenden är kraftig minskande ansökningar
om medborgarskap. Snittet för årets första sju månader har varit knappt 300
ansökningar per månad vilket skall jämföras med cirka 1 000 per månad år
2006 eller över 1 500 per månad åren 2004 och 2005. Ansökningarna har
därmed i år sjunkit cirka 70 % i jämförelse med föregående år. En av
anledningarna tros vara sjunkande motivation hos minoriteterna då
viseringskravet till Schengenländerna för personer med permanent
uppehållstillstånd borttogs i EU från den 1 mars 2007. När krav på
resedokument försvinner i och med att Schengenutvidgningen genomförts fullt
ut från mars 2008 kan detta möjligtvis få ytterligare negativa effekter.
Antalet naturaliseringar bland icke-medborgarna var särskilt högt omedelbart
efter Lettlands ja till EU. Takten har således successivt sjunkit och detta trots
vissa kampanjer och ett särskilt språkprogram som syftar till att förbereda inför
naturaliseringsprovet. Naturaliseringsmyndigheten räknar med att cirka 100 000
icke-medborgare i dagsläget inte är intresserade av att bli lettiska medborgare.
Detta gäller framför allt äldre personer. Sverige har varit medfinansiär i
kampanjer och i programmet.
Någon statssanktionerad diskriminering på grund av etnicitet eller religion förekommer inte i Lettland. I praktiken torde ibland de som inte talar lettiska drabbas
av ett mindre tillmötesgående sätt från myndigheter och/eller enskilda tjänstemän och många icke-medborgare uppger att de känner sig ovälkomna i samhället. Att inte behärska det officiella språket minskar också tillgången till offentlig
service och information samt begränsar möjligheterna på arbetsmarknaden.
Den lettiska staten är medveten om det problem som det innebär att ha nästan

18 procent av landets invånare som icke-medborgare. Myndigheterna arbetar
vidare med de olika program som finns för naturalisering, och det finns även
en särskild myndighet för detta. Ur allmän synpunkt får det anses viktigt att
lettiska staten även fortsatt arbetar för öka efterfrågan på naturalisering från
icke-medborgarna.
Fram tills nyligen har kvinnor uppvisat en större vilja att bli lettiska
medborgare än män. Endast 30 procent av dem som ansökte om naturalisering
tidigare var män. Statistiken för 2007 är jämnare och männen utgör nu nästan
50 procent av de sökande. En förklaring till detta är att Lettland införde en
yrkesarmé från och med 2007 och att unga män med lettiskt medborgarskap
därför inte inkallas till obligatorisk militärtjänst längre. Före införandet av en
yrkesarmé inkallades alla män under 30 år med medborgarskap till allmän
värnplikt. Icke-medborgare behövde inte göra militärtjänsten, vilket innebar att
en del unga män avvaktade beslutet om en yrkesarmé innan de beslutade att
ansöka om medborgarskap.
Den lettiska lagstiftningen kring medborgarskap uppfyller såväl EU:s och
NATO:s som OSSE:s krav. Undersökningar om varför naturaliseringen av
icke-medborgare hållit så låg fart har visat sig vara kopplade till känslomässiga
och praktiska skäl. Den statliga informationen om hur man kan bli medborgare
har varit knapphändig, inte minst på landsbygden. Den har förbättrats de
senaste åren. Vidare har det saknats vilja att ansöka om medborgarskap hos en
del icke-medborgarna. Många har angivit en känslomässig motvilja till att
behöva genomgå ett test för att bli medborgare, trots att de i vissa fall talar
lettiska. En del anser sig vara berättigade till ett medborgarskap utan att behöva
bevisa något för den lettiska staten.
Lettland har på senare tid sänkt avgiften och på andra sätt underlättat för till
exempel pensionärer och funktionshindrade att naturaliseras. Barn till
ickemedborgare födda efter den återupprättade självständigheten har rätt till
medborgarskap genom anmälan från föräldrarna. Det krävs alltjämt att
föräldrarna aktivt tar ställning för ett lettiskt medborgarskap för deras barn.
Förfarandet bör kunna förenklas ytterligare, anser vederbörande organ inom

såväl OSSE som Europarådet.
En statlig fond för samhällsintegrationen, Society Integration Foundation, med
syfte är att initiera och kanalisera pengar till projekt som främjar integrationen
av etniska minoriteter och även utsatta grupper som till exempel
funktionshindrade, finns.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Brottsbalken betecknar homosexuella handlingar som ”onaturlig sexuell
tillfredsställelse”, men klassar det inte som något brottsligt. En
arbetsskyddslagstiftning som även inkluderar skydd för sexuella minoriteter
och som uppfyller EU:s krav antogs under år 2006. Lagen antogs dock efter en
ganska hätsk debatt inklusive homofoba uttalanden i parlamentet.
Fördomar mot personer med annan sexuell läggning är vanliga vilket visade sig
även i somras då Riga Gay Pride-dagarna hölls i Riga för tredje året i rad. Till
skillnad från föregående år förekom inga homofoba och fördomsfulla
uttalanden från ledande politiker gentemot gruppen homo-, bi- och
transsexuella , HBT-personer. Det politiska etablissemanget och ansvariga
myndighetspersoner agerade i stället genom i stort kompakt tystnad i
HBTfrågorna. För första gången någonsin lyckades man genomföra
manifestationen utomhus, dock i ett väl inhägnat och avgränsat parkområde,
vilket även var kravet från lettiska myndigheter. Till skillnad från föregående år
inträffade inga allvarliga incidenter och lettiska myndigheter tillhandahöll
tillfredställande säkerhet. Detta genom att parkområdet omgärdades av en
mängd poliser och att paraden inte tilläts ske utanför området.
Den internationella närvaron var mycket stor under evenemanget, bland annat
genom politiker från flera EU-länder, däribland Sverige på bland annat
parlamentariker-, statssekreterare- och ministernivå. Dock medverkade inte
några lettiska politiker eller representanter för lettiska myndigheter i
evenemanget. En välbesökt motdemonstration med både unga och gamla
deltagare, många familjer, genomfördes samtidigt på annan plats i Riga.
Motdemonstrationen präglas av homofoba slagord och hatbudskap, vilket

illustrerar allmänhetens bristande tolerans och förståelse i HBT-frågor. Det
finns således ett stort behov av att lettiska myndigheter och ledande politiker
gör mer för att öka allmänhetens tolerans i HBT-frågor.
Ledningarna för alla de stora kyrkliga samfunden är uttalade motståndare till
HBT-personer, senast i december inför tillsättningen av ny premiärminister.
Romerskkatolska kyrkans överhuvud avkrävde då kandidaterna deras
inställning i HBT-frågan och påtalade vikten av att sådan omoral i samhället
inte tilläts. Ett av de mer konservativa partierna i regeringen, Första partiet,
ansvarigt för integrationsfrågor, har drivit en hård politik riktad mot
HBTpersoner.
En organisation för HBT-personers rättigheter, Mozaika, finns. Organisationen
arbetar intensivt med Gay Pride-dagarna men har förhållandevis få medlemmar
på grund av den allmänna rädslan bland HBT-personer för att komma ut på
grund av samhällets inställning.
18. Flyktingars rättigheter
Lettland har ratificerat flyktingkonventionen och dess tilläggsprotokoll.
Mottagningsförhållandena har förbättrats, med stöd av främst EU, inklusive
Sverige, samt USA. Enligt siffror från Office of Citizenship and Migration
Affairs har sedan Lettland fick sin reviderade asyllag 1998 endast 182 personer
sökt asyl, varav 15 ansökningar beviljats. En av de personer som beviljats asyl
har genomgått naturaliseringsprocessen och blivit lettisk medborgare. Under
årets första sex månader 2007 ansökte 13 personer om asyl, vilket torde
innebära en trolig fördubbling av asylsökande för hela år 2007 jämfört med år
2006 då totalt åtta personer ansökte om skydd.
Eftersom det är så få personer som kommit till Lettland som flyktingar är det
svårt att dra några slutsatser om hur de har integrerats i samhället. Majoriteten
av de asylsökande har kommit från OSS-länderna, bland annat från Ryssland
(bland annat Tjetjenien), Vitryssland, Turkmenistan och Kirgizistan.
Enligt den reviderade asyllagen från 1998 skall skydd även kunna ges till
personer med så kallad alternativ status, det vill säga personer som inte bedöms

ha flyktingstatus men ändå är i behov av skydd på grund av till exempel en
militär konflikt eller om de riskerar dödsstraff eller tortyr i sitt hemland. Sedan
den reviderade lagen trädde i kraft har 18 personer beviljats alternativ status.
Fem av dessa har dock självmant återvänt till sitt hemland och därmed blivit
fråntagna denna status. En annan nyhet som introducerades i och med
revideringen var att tillfälligt skydd skall kunna ges, samt att möjligheten skall
ges att tillämpa "snabbehandling" (accelerated procedure) redan vid gränsen.
Handläggningstiden inklusive överklagande är då mycket kort – endast fem
dagar.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrade är berättigade till nödvändigt stöd för att kunna integreras
och leva i samhället. Synen i samhället på funktionshindrade kan vara
fördomsfull och i vissa fall även nedvärderande, speciellt i fråga om psykiskt
funktionshindrade.
Regeringen stöder särskilda skolor för funktionshindrade, inklusive några
yrkesskolor. Endast ett fåtal funktionshindrade har emellertid fast arbete.
Allmänna platser och kollektivtrafiken är endast i undantagsfall anpassade till
funktionshindrade. Ett kontinuerligt arbete för att förbättra detta pågår men
mycket arbete återstår ännu. Den politiska viljan att avsätta mer resurser för de
funktionshindrade har hittills varit liten.
Frivilligorganisationer för funktionshindrade (främst bildade och stödda av
anhöriga) blir allt fler men är fortfarande relativt små och svaga. Sverige har
bidragit med stöd till detta område.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal enskilda men förhållandevis små organisationer verksamma inom området mänskliga rättigheter. Dialog mellan regering och organisationerna förekommer. De flesta av dem kämpar med dålig ekonomi. Även
några tankesmedjor finns. Bland de mer inflytelserika organisationerna åter-finns

Latvian Center for Human Rights and Ethnic Studies, LCHRES, som är knuten
till internationella Helsingforsfederationen. Genom sina undersökande rapporter
och artiklar har organisationen blivit en viktig opinionsbildare. I detta sammanhang bör också nämnas DELNA, den lettiska avläggaren av Transparency
International. Den ryskspråkiga intresseorganisationen Latvian Human Rights
Committee fungerar i realiteten som ett slags ombudsman för ryskspråkiga och
erbjuder bland annat gratis rättshjälp i civilmål, men av varierande kvalitet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Regeringen har länge haft ett samarbete med OSSE, Organisationen för fred
och säkerhet i Europa. Även EU och NATO förde en kontinuerlig dialog med
Lettland om mänskliga rättigheter när Lettland hade ansökt om medlemskap.
Som medlem av dessa organisationer för nu Lettland en regelbunden dialog
inom dem kring frågorna.
OSSE sände en begränsad delegation om sju personer att övervaka
parlamentsvalet i oktober 2006. Delegationen konstaterade att valen
genomfördes transparent och professionellt. Den upprepade dock OSSE:s
tidigare påpekanden om att alltför många invånare i Lettland alltjämt saknade
medborgarskap och därmed rösträtt, samt att Lettland kunnat vidta fler
åtgärder för att minska antalet icke-medborgare inför detta val. Under 2007 var
Europarådet kommissarie för mänskliga rättigheter Thomas Hammarberg i
Riga, främst för att följa upp tidigare besök av sin företrädare år 2003. Även
besök av andra företrädare för frågor om mänskliga rättigheter inom bland
annat Europarådet har förekommit under året.
FN är representerat i Lettland genom WHO och, i viss mån, UNDP. Den
senare organisationen har visserligen under 2006 stängt sitt kontor men har
kvar två personer, som arbetar som ett lokalt kontor för några få kvarvarande
projekt. För några år sedan lämnade även flyktingkommissariens kontor,
UNHCR, och UNODC (narkotikaorganet, f d UNDCP) Lettland. IOM
(International Organization for Migration) delar kontor i Riga med bland annat
kvarvarande UNDP. IMF och Världsbanken har stängt sina kontor i Riga

Mänskliga rättigheter i Litauen 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för de mänskliga rättigheterna (MR) är i Litauen överlag god.
Övergången till en demokratisk rättsstat har genomförts målmedvetet.
Anslutningsprocessen till EU skapade en harmoniserande lagstiftning på
området för mänskliga rättigheter.
Det går emellertid att peka på ett antal tillkortakommanden då det gäller
tillämpningen av lagstiftningen och den allmänna situationen för mänskliga
rättigheter. De sociala och ekonomiska rättigheterna är alltjämt i viss mån
eftersatta. Drygt en femtedel av befolkningen bedöms leva under
fattigdomsstrecket. Korruption utgör ett problem i det litauiska samhället, även
inom den offentliga förvaltningen. Brister råder inom de rättsliga instanserna.
Kvinnors, barns och de funktionshindrades samt psykiskt sjukas ställning i
samhället är alltjämt svag. Likaså är förhållandena i landets fängelser eftersatta.
Homo-, bi- och transsexuella är utsatta för viss diskriminering. Även romer är
utsatta för diskriminering.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Litauen har ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter;
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollen om
enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
− kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against

Women (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT), tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr har varken undertecknats eller ratificerats
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter
och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1966
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
Det trettonde protokollet till den europeiska konventionen om mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter som rör dödsstraffet samt det fjortonde
protokollet som rör Europadomstolen har också ratificerats.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention on
the Rights of Persons with Disabilities samt Konventionen mot påtvingande
försvinnanden, Convention for the Protection of all Persons from Enforced
Disappearences undertecknades under våren 2007.
Återrapportering till FN:s konventionskommittéer har skett med viss
fördröjning.
Parlamentet (Seimas) har förlängt den nationella handlingsplanen för de
mänskliga rättigheterna som antogs 2003. Denna har sedan fortsatt att följas.
Planen för de mänskliga rättigheterna är skapad delvis utifrån svensk modell
och innefattar konkreta problem som landet söker åtgärda enligt en bestämd
tidsplan. Det finns även ett verkställande sekretariat knutet till planen samt en
kommitté för de mänskliga rättigheterna i Seimas.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det förekommer inga politiska mord, försvinnanden eller avrättningar.
Tortyr är förbjuden enligt författningen. Uppgifter om polisbrutalitet och
övergrepp förekommer alltjämt, men trenden är liksom föregående år
minskande.
Sedan 2004 finns det ett statligt program som syftar till att renovera och
humanisera landets fängelser. Även nybyggnation ingår i programmet. Hitintills
har ett nytt fängelse och ett häkte öppnats men flera planeras uppföras. Trots
att situationen förbättrats de senaste åren utgör förhållandena på fängelserna
och häktena ett fortsatt problem. Många anstalter är överfulla, de sanitära
förhållanden är undermåliga, HIV-kontrollen är bristande, våld mellan intagna
och godtyckligt maktutövande av personalen är vanligt förekommande. Polisen
har rätt att skicka runt häktade personer mellan olika fängelser/häkten, ett
förhållande som kritiserats. Bristen på medel, plats och utbildad personal utgör
således grunden för problemen i landets fängelser.
År 2005 förlorade Litauen ett mål i Europadomstolen för mänskliga rättigheter
efter att det fastslagits att utrymmet per intagen endast var 1,5 kvadratmeter.
Efter domen ändrades lagstiftningen och det stadgas idag att varje fånge har
rätt till minst 3 kvadratmeter. Trenden är att de överfulla fängelserna minskar. I
dagsläget anses fyra av landets 15 fängelser vara överfulla.
2006 trädde ny lagstiftning i kraft, enligt vilken intagna inte längre får ta emot
paket utifrån (med mat och andra förnödenheter), så när som på ett klädpaket i
halvåret. På vissa fängelser kan medelslösa fångar få ett bidrag till exempelvis
matinköp, men endast upp till 30 procent av den minimilevnadsstandard som
fastställts av den litauiska regeringen, vilket innebär knappt hundra kronor i
månaden. Systemet har kritiserats dels för godtycklighet i införandet, dels för
att det finns ett tak i ersättningsnivån, men däremot ingen miniminivå.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet är avskaffat. Litauen har ratificerat det protokoll till den

europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
som förbjuder dödsstraff även i krigstid.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden uppges inte förekomma. Däremot är
häktningstiderna ofta alltför långa, vilket också lett till internationell kritik och
anmälningar till Europadomstolen i Strasbourg. Missförhållandet kan
huvudsakligen förklaras med alltför hög ärendebelastning och bristande
administrativ kapacitet. Den genomsnittliga häktningstiden är för närvarande 6
månader och 14 dagar. (källa: Justitieministeriet, www.tm.lt) Landet söker
komma till rätta med problemen bland annat genom att utbilda fler domare.
Skriftligt godkännande av domare eller åklagare krävs i normala fall för att
genomföra husrannsakan, men tillstånd ges idag rutinmässigt. Lokala
organisationer för mänskliga rättigheter (MR) har framfört kritik över hur
individers integritet och privatliv respekteras även i övrigt. Lagstiftningen om
telefonavlyssning och kameraövervakning är högst oklar, vilket centrala
MRföreträdare anser riskera individens rättssäkerhet. Det har hänt att avlyssnade
privata telefonsamtal återgivits ord för ord i tidningar, i samband med t.ex.
korruptionsskandaler.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt konstitutionen är det litauiska rätts- och domstolsväsendet oberoende av
statsmakten. För att garantera större oberoende tillsätts domarna av ett råd
som leds av Högsta domstolens ordförande. I syfte att stävja de
korruptionstendenser som förekommer i lägre instanser har domarnas löner höjts
under senare år. Det finns emellertid skäl anta att korruption och/eller annat
otillbörligt inflytande också förekommer i högre instans.
De anklagade har laglig rätt till juridiskt ombud omedelbart i samband med
häktning. Bristen på utbildade jurister anses utgöra en försvårande faktor för
att denna rättighet skall kunna tillgodoses. De knappa anslagen till det för några
år sedan inrättade rättshjälpssystemet, med låga ersättningar till de juridiska
ombuden som följd, är också en försvårande faktor. Förhållandena drabbar

självfallet svaga grupper i samhället som söker hjälp i rättssak.
En parlamentarisk ombudsmannainstitution finns för att övervaka
maktmissbruk inom administrationen. Ombudsmannen kan bland annat
initiera en åtalsprocess, utdela en reprimand eller föreslå lagändringar till
Litauens parlament (Seimas). Institutionen har vid flera tillfällen kritiserat de
långa häktningstiderna.
Brottsbalken är anpassad till Europarådets regler på området och EU:s
Köpenhamnskriterier. Till följd av anpassningen förekommer t.ex. kortare
påföljder men det finns även alternativa påföljder till fängelsestraff.
Lagstiftningen sätter också effektivare ramar för häktningsprocessen. Den
processrättsliga lagstiftningen accepterar emellertid rättegångar "in absentia",
det vill säga i den anklagades frånvaro, något som har kritiserats av landets
MR-aktivister.
Det finns också såväl jämställdhets- som barnombudsman. Institutionerna
ifråga börjar bli alltmer kända bland allmänheten, varför också antalet
anmälningar har börjat öka. Numera har även den som anser sig vara utsatt för
etnisk diskriminering eller diskriminering på grund av sexuell läggning
möjlighet att vända sig till jämställdhetsombudsmannen. Straffbarhetsåldern
för barn är 14 år.
Förekomsten av korruption, som förmodas finnas i samtliga sektorer, utgör ett
samhällsproblem som äventyrar rättssäkerheten. Litauen ratificerade 2006 FN:s
konvention mot korruption. Trots landets ansträngningar med att minska
korruptionen sjönk Litauen 2007 från plats 46 till plats 51 i Transparency
Internationals (TI) årliga lista över korruptionen i olika länder. Landet har
liksom de senaste två åren ett index på 4,8 på en tiogradig indexskala, det vill
säga under gränsvärdet för att betraktas som ett mindre korrumperat land.
Enligt TI har var tredje litauer någon gång betalat muta.
Ett antal åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med korruptionen.
Seimas antog 2002 en särskild antikorruptionsstrategi och särskild lagstiftning
som bland annat syftar till att underlätta avskedandet av korrupta tjänstemän

har också införts. I oktober 2006 undertecknade samtliga partier i Seimas ett
gemensamt nationellt avtal om att bekämpa korruption. Korruptionen lär vara
mest utbredd inom administrationen. Som mest korrumperade återkommer i
särskilda studier polis, särskilt trafik- och gränspolis. Härtill kommer att
polisväsendet är känt för brist på kompentent personal, stora
personalomsättningar, avsaknaden av en gedigen polisutbildning samt låga
löner. Dessa omständigheter medför att allmänhetens förtroende för polisen är
generellt lågt. Korruption förekommer även inom tull och rättsväsende samt
inom den så kallade privatiseringsfonden. I opinionsundersökningar brukar
dock sjukvårdssektorn hamna högst. Allmänhetens uppfattning härvidlag är att
vården blir bättre om patienten erbjuder ersättning utöver den reglerade
avgiften. De politiska institutionerna uppfattas som korrumperade
och massmedia rapporterar regelbundet om korruption och mutskandaler
bland politiker. Korruptionen utgör också ett problem i företagarnas
näringsutövning. Flera företag har emellertid anslutit sig till FN:s Global
Compact Initiative som bland annat syftar till att arbeta mot korruption. Ett
annat positivt exempel är skattemyndighetens lyckosamma projekt med att
skapa en transparent organisation.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer inte i någon större utsträckning. Anmälda fall av
övergrepp av polis leder dock sällan till åtal eller rättslig undersökning.
Litauens lagstiftning skiljer sig från den svenska på så vis att man även i
brottsmål har möjlighet att förlikas som i civilmål, vilket kan medföra att inget
straff utdelas. Man tillämpar ett så kallat kronvittnessystem, vilket innebär att
åklagare har möjlighet att ansöka om straffrihet/straffnedsättning hos domstol
om en misstänkt hjälper till i utredningen och vittnar mot sina
medgärningsmän. Detta kan dock bara ske när de misstänkta personerna ingår i
en klart definierad organiserad brottsorganisation.
De nationella domstolarna har kompetens att döma över internationella brott
begångna i utlandet (s.k. universell jurisdiktion).

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Förenings-, församlings- och religionsfrihet garanteras av författningen och
efterlevs tämligen väl men med vissa undantag (se vidare sidan 15).
Kommunistpartiet och andra organisationer som sammankopplas med
sovjettiden är dock fortsatt förbjudna.
Yttrande- och mediefrihet garanteras också av författningen och respekteras i
regel. Censur och monopolställning inom mediesfären förekommer inte. I den
särskilda medielagen fastställs medias och journalisters oberoende gentemot
staten. Meddelandeskyddet är emellertid inte heltäckande, eftersom domstol
kan beordra journalister att uppge sina källor. Media har självreglerande
instanser som en pressombudsman och en särskild pressetikkommission.
Enligt ”Reportrar utan gränsers” årliga granskning av pressfriheten i länder har
Litauens pressfrihet ökat sedan självständigheten och landet innehar i nuläget
plats 23 av 169 bedömda länder.
Det får anses stå klart att det råder korruption inom media. Såväl näringslivet
som politiker betalar för välvillig behandling. Påståenden om att departement
och myndigheter också betalar för medias tjänster figurerar. De etiska
aspekterna av detta har debatterats flitigt inom journalistkåren under det
senaste året.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Litauens politiska institutioner uppfyller de krav som kan ställas på en väl
fungerande demokrati. Politisk pluralism med flerpartisystem råder.
Parlamentet, Seimas, har 141 ledamöter valda på fyra år. 70 av dem utses i
proportionella val och 71 genom majoritetsval i enmansvalkretsar. Seimas har
den lagstiftande makten. Seimas ska även godkänna eller förkasta presidentens
förslag till premiärminister samt utse domare till Högsta domstolen och
Konstitutionsdomstolen.
Presidenten väljs i direktval på fem år och ansvarar ytterst för landets
säkerhets- och utrikespolitik, är statsöverhuvud och formell regeringsbildare
samt har vetorätt i lagstiftningsfrågor.

Kvinnors deltagande och representation i det politiska livet är fortsatt svagt.
Det finns för närvarande 29 kvinnor av 141 ledamöter i Seimas. I regeringen
finns tre kvinnor. Den kvinnliga representationen på lokal nivå uppgår till
omkring 20 procent.
Valdeltagandet brukar ligga på runt 50 procent. De senaste allmänna valen ägde
rum 2004. I presidentvalet som hölls i juni var valdeltagandet 51,5 procent. I
valet till Europaparlamentet i juni röstade 48,2 procent. Slutligen röstade 46,1
procent i parlamentsvalet i oktober samma år. Vid lokalvalen i februari 2007
var valdeltagandet låga 36,5 procent. (källa: Statistikos departmentas (SD),
www.stat.gov.lt)
Undersökningar visar att de nationella politiska institutionerna har lägst
förtroende hos allmänheten medan internationella organisationer, såsom FN
och EU, har det högsta. Anledningen till det låga förtroendet för de nationella
politiska institutioner har säkert flera orsaker. Politiker uppfattas i allmänhet
inte som företrädare för det gemensamma bästa, en uppfattning som
återspeglas i media. Den omfattande korruptionen, vilket omnämns i avsnitt 6
ovan, har härvid stor betydelse. Det förhållandet att flera litauiska politiker
också varit verksamma under sovjettiden, bidrar möjligen också till
allmänhetens låga förtroende.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Litauen har undertecknat Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta
centrala konventioner om mänskliga rättigheter på området: föreningsfrihet
och förhandlingsrätt (konvention nr 87 och 98), icke-diskriminering i
arbetslivet (konvention nr 100 och 111), förbud mot tvångsarbete (konvention
nr 29 och 105) samt förbud mot barnarbete (konvention nr 138 och 182).
Även om framsteg åstadkommits, bland annat till följd av ökade utländska
influenser, är arbetsförhållandena alltjämt bristfälliga. Klagomålen som riktas
till det statliga arbetarskyddsinstitutet handlar dock främst om lönefrågor.
Arbetslagstiftningen stadgar om 40-timmars arbetsvecka. Det finns anledning
befara att varken den lagstadgade arbetstiden eller minimilönen alltid efterlevs.

I Litauen finns tre större nationella fackförbund till vilka separata
fackföreningar ansluter sig. Av den litauiska arbetskraften är endast 10 till 11
procent anslutna till fackföreningar. 10 till 15 procent av arbetstagarna
omfattas av kollektivavtal. De flesta fackanslutna arbetar inom den offentliga
sektorn. Misstron mot fackförbunden härrör med all sannolikhet från
sovjettiden. Arbetsgivarna bestämmer oftast lönesättningen utan
löneförhandlingar och inblandning från fackföreningen, oavsett lagstiftningen.
Lönesättningen sker oftast med stöd av statistiskt underlag. Strejkrätten, som
också är lagskyddad, utnyttjas emellanåt. Ett särskilt nationellt råd, med
deltagande av representanter för arbetsgivare, fackföreningar och regeringen,
dryftar och beslutar om gemensamma frågor, som t.ex. nivån på minimilönen.
I realiteten är dock rådet endast ett rundningsmärke på grund av arbetstagarens
svaga ställning.
Enligt den officiella statistiken uppgick arbetslösheten vid mätningen för andra
kvartalet 2007 till 4,1 procent. Arbetslösheten fortsätter kontinuerligt att
minska, vilket bland annat beror på ökat antal arbetstillfällen i
tillverkningsindustrin och servicesektorn men också ekonomisk emigration. I
vissa sektorer, t.ex. transport och byggsektorn, råder för tillfället
arbetskraftsbrist. Även ungdomsarbetslösheten har sjunkit under samma
period och ligger nu på 8,4 procent. Minskningen beror nästan uteslutande på
den omfattande emigrationen av ungdomar. De tidigare stora regionala
skillnaderna har minskat under året. Andelen långtidsarbetslösa är fortsatt hög
trots en minskning med drygt 40 procent under 2007. Cirka 30 procent av de
arbetslösa har sökt arbete i över ett år. Enligt statistiken är ungefär lika många
män som kvinnor arbetslösa. (källa: SD)

offentliga vårdinstitutionerna. Korruptionen är dock omfattande.
Medborgarnas uppfattning är att bättre och snabbare sjuk- och hälsovård
erhålls om patienten betalar "under bordet" samt själv står för kostnaderna i
anslutning till vården (mat, mediciner etc.). Bland landets politiker tycks råda
samsyn om bristerna i sjukvårdssektorn och dess behov av effektivisering och
reformer. I budgeten för 2008 görs särskilda satsningar inom hälso- och
sjukvårdssektorn.
Spädbarnsdödligheten har halverats under de senaste femton åren, men även
födelsetalen har gått ner kraftigt under samma period. Antalet dödsfall har
under denna tid överstigit antalet födslar i Litauen. Medellivslängden för
kvinnor är 77,1 år, medan den för män är 65,3. (källa: SD) Alkoholmissbruk är
ett vanligt förekommande problem. Litauen bedöms vara ett av länderna inom
EU där alkoholkonsumtionen är störst. Alkoholism och alkoholrelaterade
skador och sjukdomar är mer utbrett bland män än bland kvinnor, vilket delvis
torde förklara den stora skillnaden i livslängd.
De vanligaste dödsorsakerna är enligt befintlig statistik hjärt- och
kärlsjukdomar, cancersjukdomar och externa orsaker, där självmord utgör den
avgjort främsta anledningen. Självmordsfrekvensen är högst för män mellan
35 och 49 år. Självmord är vanligare på landsbygden än i tätorterna.
Frekvensen av självmord, vilken ökat kraftigt sedan början av 1990-talet,
bedöms vara den högsta i Europa (källa: SD). Orsakerna till den höga
självmordsfrekvensen är säkerligen flera, men en bidragande orsak är det
utbredda alkoholmissbruket. Frågan har uppmärksammats av myndigheter och
satsningar görs för att minska problemen.

De tidigare stora löneskillnaderna mellan den offentliga och privata sektorn
börjar minska. Kvinnor tjänar alltjämt i genomsnitt mindre än männen. Antalet
kvinnor på chefsbefattningar inom såväl stat, kommun som näringslivet är
fortsatt oproportionerligt lågt.

Enligt senast kända siffror finns omkring 3 500 HIV-fall rapporterade.
Litauens HIV-förebyggande och drogpreventiva arbete är relativt väl utvecklat
och anses vara ledande i regionen. Hälsoministeriet har ett omfattande
samarbete med bland annat det nationella AIDS-centrat.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den litauiska befolkningen har lagstadgad rätt till kostnadsfri sjukvård vid de

Utvecklingsstörda sätts i regel på institution. De har sällan kontakt med övriga
samhället även om situationen långsamt förbättras. Flera enskilda

organisationer arbetar för att förbättra de utvecklingsstörda ungdomarnas
situation. Vad slutligen gäller den psykiatriska vården anses denna eftersatt (se
vidare kapitel 19).
12. Rätten till utbildning
Den tioåriga grundskolan är obligatorisk och i princip avgiftsfri, då resursbrist
resulterat i vissa smygavgifter för exempelvis läromedel. Så gott som hela
befolkningen kan läsa och skriva. Gymnasiet är på två år och uppdelat på olika
inriktningar. Som alternativ till gymnasium kan väljas yrkes- eller
ungdomsskola. Huvuddelen av de litauiska ungdomarna fullgör antingen
gymnasie- eller yrkesutbildning. Grund- och gymnasieskolan har genomgått en
stor förbättring, men vissa skillnader lär kvarstå i utbildningskvalitet mellan
stad och landsbygd. Litauen har en relativt högutbildad befolkning – 20,6
procent har minst en filosofie kandidatexamen (källa: SD). Kvaliteten på den
avgiftsbelagda högskoleutbildningen är varierande. Gammaldags pedagogik och
bristen på marknadsanpassade utbildningar kritiseras.
Enligt författningen utgör utbildning en bas för landets utveckling, varför den
också har hög prioritet. I budgeten för 2008 görs särskilda satsningar inom
utbildningssektorn. Under 2007 anslog Litauen dock minst medel per
utbildningsplats än något annat land i EU. Den genomsnittliga lärarlönen är
lägre än medelinkomsten i landet vilket har medfört problem med korruption
på universitet och högskolor. Lönesatsningar kommer att göras under 2008.
Studenternas villkor anses vara bristfälliga. Det finns ett studiestödssystem,
som innefattar dels stipendier givna på akademiska meriter, dels rena studielån,
men dessa kommer endast en minoritet till del. Det är därför vanligt att man
arbetar parallellt med studierna.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den höga litauiska tillväxttakten fortsätter. För 2007 är prognosen en ökning
av BNP med drygt 8 procent. Den robusta ekonomiska tillväxten har dock inte
kommit alla till del. 2006 bedömdes en femtedel leva under eller kring
fattigdomsgränsen. Siffran är densamma för år 2007. Fattigdomsgränsen
bedömdes då ligga strax över 1200 SEK per månad för en person eller drygt

2500 SEK för en familj med två barn. (källa: SD)
Reallönerna har det senaste året ökat med närmare 20 procent.
Genomsnittslönen uppgår för närvarande till drygt 5 000 SEK. Den
lagstadgade minimilönen höjs i 2008 års budget från ca 1 950 SEK till ca 2 260
SEK. 8,5 procent av arbetsstyrkan uppbär minimilön. U.S. State Department
hävdade i sin senaste rapport (före den tänkta höjningen) att minimilönen ej
tillgodosåg en dräglig levnadsstandard för en arbetare med familj. Den
genomsnittliga ålderspensionen ligger strax över 1 700 SEK. Minimipensionen
ligger på runt 900 SEK (källa: SD). Inkomst- och kostnadsläget innebär att
många måste dryga ut inkomsten med en eller flera extrasysslor, både bland
dem som har ett arbete och bland pensionärer. Under året har pensionärer
demonstrerat beträffande pensioner som frusits 2001. Dessa lovades då
utbetalas vid senare tillfälle.
Fattigdomen är ojämnt fördelad mellan stad och landsbygd. I en undersökning
för två år sedan beräknades hela 29,5 procent av befolkningen på landet leva
under fattigdomsstrecket, medan motsvarande andel i städerna var 10,6
procent. Klyftan hade således ökat i jämförelse med föregående femårsperiod.
Att fattigdomen ändå kan te sig mer påtaglig i städerna än på landsbygden
beror på problematikens karaktär; det är i någon mån lättare att överleva på
landet, där priserna är lägre, sociala kitt och viss självhushållning består.
Stadsfattigdomen är mer synlig för ögat. De allra fattigaste är de, för vilka flera
olika försvårande omständigheter sammanfaller, t.ex. en ensamstående,
outbildad mor med små barn eller pensionärer.
En oroande faktor för tillfredsställande levnadsstandard är att inflationen, som
under långt tid varit låg, började skjuta fart efter att Litauen stupat på
målsnöret för inträdet i EMU under 2006. Vi den senaste mätningen i oktober
2007 uppgick inflationen till hela 7,6 procent. (källa: SD)
Det faktum att de sociala och regionala klyftorna i Litauen består och till och
med ökar något har uppmärksammats av regeringen, då kampen mot fattigdom
och socialt utanförskap utgör ett av regeringens sex prioriterade områden.
Insatserna mot klyftorna mellan stad och landsbygd uppmärksammas särskilt,

troligen på grund av denna frågas potentiella politiska sprängkraft. Effekterna
har dock än så länge uteblivit.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Även om Litauen 2007 klättrade sju placeringar på World Economic Forums
internationella lista över jämställdhet mellan män och kvinnor och numera
ligger på plats 14, kvarstår många problem på jämställdhetsområdet.
Jämställdhetspolitik ses fortfarande med kritiska ögon och diskriminering och
genusrelaterat våld är närvarande i många kvinnors vardag. Sedan 1 januari
2005 kompletteras jämställdhetslagen med en lag om lika behandling
oberoende av kön men också ålder, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet,
religion och livsåskådning. Litauen har en ombudsman för jämställdhet
(JämO).
Ansvaret för jämställdhetsfrågor ligger hos social- och arbetsmarknadsministern.
Åren före EU-inträdet gjordes flera initiativ för att introducera principen om
”gender mainstreaming” (köns- och jämställdhetsintegrering). En nationell
handlingsplan för åren 2005 till 2009, det nationella programmet för lika
möjligheter för kvinnor och män) antogs 2005. Alla ministerier ska ansvara för
att tillämpa jämställdhetsperspektiv i sin politik. Emellertid saknar flera
ministeriet en särskild handlingsplan eller särskilda mål för detta. Integrering av
ett jämställdhetsperspektiv i budgetprocessen har inte genomförts. På
kommunal nivå är det nytt att arbeta med jämställdhetsfrågor och för ett år
sedan var det bara Vilnius kommun som hade en anställd i dessa frågor.
Kvinnors reproduktiva rättigheter skyddas enligt lag. Abort är tillåten de första
12 veckorna av graviditeten och är gratis om den genomförs av medicinska
skäl. Bristande kunskap om samt höga kostnader för preventivmedel gör att
abort ofta blir en huvudsaklig metod för familjeplanering. I snitt genomförs
51,5 aborter per 100 födda barn vilket är en minskning jämfört med föregående
år (källa: SD). Sexualundervisning, preventivmedel och abort ärkontroversi-ella
ämnen, särskilt på grund av katolska kyrkans inställning i dessa frågor.

Våld i hemmet, särskilt mot kvinnor, är vanligen förekommande och en
tredjedel av de litauiska kvinnorna har, enligt flera undersökningar, någon gång
utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i hemmet. Endast en tiondel av alla
anmälningar leder till åtal, vilket enligt uppgifter från enskilda organisationer
beror på att det upplevs som komplicerat och tungt att gå vidare i en eventuell
rättgång samt att de utsatta har låg tilltro till polisen. Det finns ingen specifik
lagstiftning som rör våld i hemmet, men den nuvarande lagen om misshandel
ger större möjligheter att skydda kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet.
Påföljden för våldtäkt är fängelse, men få fall leder till åtal.
Litauens inställning till prostitution är strikt. Parlamentet godkände under
sommaren 2005 tillägg i lagstiftningen som kriminaliserar sexköp. Det är också
förbjudet att sälja sex. Båda brotten straffas med böter på ca 900 SEK. Det är
betydligt vanligare att de prostituerade straffas än de som köper sex..
Organisationen Demetra, som arbetar direkt med prostituerade i Vilnius, anser
att lagen gör teoretisk skillnad för förändring av attityder, men att den har ännu
inte fått några praktiska effekter eftersom så få bötfälls. Demetra uppger att
många prostituerade som bötfälls i slutändan måste arbeta mer för att ha råd
att betala böterna, då prostitution är deras enda inkomstkälla.
Sedan 90-talet har en oproportionerligt stor del av registrerade offer för
trafficking/människohandel i delar av västra Europa anknytning till Litauen.
Litauen är inte bara ursprungsland utan också ett transit- och destinationsland
för människohandel, främst från Vitryssland och Ryssland. Majoriteten av
offren är kvinnor och nästan samtliga hamnar i prostitution. Det finns även fall
med andra typer av arbete under slavliknande förhållanden, även om denna typ
av trafficking inte är lika dokumenterad. Ett inte obetydligt antal av offren är
underåriga.
2002 uppskattades 3 000 individer årligen ha blivit bortförda från Litauen.
Enligt International Organization for Migration (IOM) är siffran lägre idag.
Enligt Demetra har även antalet utländska prostituerade i Litauen minskat.
Detta kan bero på ett mer aktivt polisiärt samarbete, större medvetenhet hos

riskgrupper samt olika organisationers engagemang för frågan.
Myndigheter och den centrala polisförvaltningen tillmäter problemet större vikt
än förut. Sedan januari 2006 finns det en särskild polisavdelning som
specialiserar sig på traffickingbekämpning. Den nya strafflagstiftningen från
2005 stipulerar fängelsestraff upp till tio år för människohandel. Landet saknar
dock specifik lagstiftning som reglerar kompensationsfrågor och frågor som
t.ex. straffrihet för illegal inresa för de utländska offren. Inrikesministeriet
samordnar ett nationellt traffickingprogram. Litauen deltar i arbetet inom
ramen för Östersjöstaternas Råd för att bekämpa människohandel.
15. Barnets rättigheter
Litauen har ratificerat samtliga internationella överenskommelser till skydd för
barnets rättigheter. Lagstiftningsmässigt har landet kommit långt i strävan att
efterleva barnkonventionen, bl.a. genom särskild lagstiftning för barnets
rättigheter. Under 2006 skärptes lagstiftningen för sexualbrott mot barn
ytterligare. En barnombudsman söker också sedan några år tillbaka skydda
barnets rättigheter.
Sammantaget omhändertas omkring 3 000 barn årligen i Litauen, en siffra som
varit konstant under ett antal år. 6 000 barn uppges växa upp på institutioner,
av inalles 14 000 barn utan närvarande föräldrar. I en färsk rapport skriven av
barnombudsmannen i samarbete med flera organisationer konstateras flertalet
brister på institutionerna. Misshandel, isolering, besöksförbud och indragna
måltider fungerar i vissa fall som otillåtna bestraffningsmetoder. Det finns
uppgifter om sexuellt utnyttjande av barn på institution. I svåra fall uppges
situationen likna den på ett sämre fängelse. Barn med handikapp är generellt en
särskilt utsatt grupp. Lagstiftningen kring vilken grad av handikapp som kräver
institutionalisering är oklar, vilket öppnar upp för godtyckliga beslut där
barnets överföring till institution ses som en bekväm lösning, inte som en sista
utväg.
Gatubarn uppges ha full tillgång till offentligsponsrad service, men situationen
för dem bedöms likväl vara otillfredsställande av människorättsgrupper.
Våld mot barn antas vara relativt vanligt förekommande, trots att misshandel

är straffbart och kan medföra fängelsestraff. Gamla attityder och ovilja att
blanda sig i "familjeangelägenheter" försvårar efterlevnaden. Aga är tillåtet men
frågan om ett förbud är återkommande föremål för diskussion i parlamentet.
Enligt de senaste uppskattningarna lever omkring 40 000 barn i familjer med
omfattande problem. Alkoholrelaterade problem äger här en särställning.
Förvärv eller innehav av barnpornografi är straffbart. Tilläggsprotokollet till
barnkonventionen om försäljning av barn, barnprostitution och
barnpornografi ratificerades 2004.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det förekommer inte av statsmakterna sanktionerad systematisk och
organiserad diskriminering på grund av ras, hudfärg, etnisk härkomst, religion,
politisk eller annan åskådning i Litauen. Ett nytt antidiskrimineringsprogram
för åren 2006-2008 undertecknades av regeringen hösten 2006. Programmet
syftar till att stoppa diskriminering p.g.a. ålder, sexuell läggning,
funktionshinder, etnicitet, religion eller livsåskådning.
De nationella minoriteterna i Litauen utgör omkring 15 procent av
befolkningen. Minoriteternas ställning tillvaratas dels av konstitutionen, dels av
lagen om nationella minoriteter. Det finns ett särskilt råd för nationella
samfund, bestående av representanter för 21 olika minoritetsgrupper. (källa:
den litauiska motsvarigheten till statistiska centralbyrån)
I en studie från 2005 konstaterar European Commission against Racism and
Intolerance (ECRI) att litauiska myndigheter har gjort stora ansträngningar för
att stoppa diskriminering och rasism. Efter den återupprättade
självständigheten erbjöds medborgarskap till samtliga utan beaktande av etnisk
tillhörighet. Till följd av den förhållandevis generösa lagstiftningen uppbär
numera 97 procent av befolkningen litauiskt medborgarskap. 23 olika etniska
minoriteter är företrädda genom 297 registrerade enskilda organisationer. Trots
detta får myndigheterna klagomål för att inte ha kunnat säkra de etniska
minoriteternas ställning.

Både den polska och den ryska minoriteten på 6,3 respektive 5,1 procent av
befolkningen är relativt välintegrerad i samhället. Bland annat företräds den
polska minoriteten av ett eget parti i parlamentet. Frågan om återbördande av
polsk egendom som konfiskerats före och under andra världskriget är en fråga
som drivits av partiet. Denna fråga är för övrigt återkommande på den polska
agendan vid bilaterala möten med Litauen. Den ryska minoritetens
representation i statsförvaltningen är försvinnande liten. Viss dold
diskriminering mot ryssar antas förekomma.

Den internationella kommission, som har till uppgift att utreda de förbrytelser
mot mänskliga rättigheter som begicks av de tyska och sovjetiska
ockupationsmakterna under andra världskriget, fortsätter sitt arbete. Även
chefsåklagarämbetet fortsätter sina ansträngningar kring folkmordsfrågor. Ett
relativt stort antal förundersökningar om folkmord pågår. En allmän inställning
är att litauerna själva inte helt har gjort upp med sitt förflutna, till exempel med
det faktum att omkring 220 000 litauiska judar bragtes om livet under
förintelsen.

Det finns idag cirka 4 000 litauiska judar. Behandlingen av ärenden som rör
återlämnande av under kriget konfiskerad egendom går ytterst långsamt, liksom
motsvarande polska ärenden. 2009 kommer ett större återlämnandeprojekt att
inledas, vilket beräknas komma kosta litauiska staten motsvarande omkring en
halv miljard kronor.

De romska, judiska och tjetjenska grupperna är särskilt utsatta för rasistiska
stämningar. Under sommaren 2006 vandaliserades exempelvis 19 gravstenar på
en judiska gravplats i Vilnius. En annan gravplats var i fokus under hösten
2007 då byggandet av bostäder på gränsen till denna vållade internationell
uppmärksamhet med bland annat ett flertal demonstrationer runt om i EU och
USA. Litauen har tagit intryck av kritiken och tillfälligt stoppat byggandet
medan man utreder gränsdragningen.

Av Litauens cirka 3 000 muslimer tillhör en del de s.k. Lipka-tatarerna, som
anlände till det polsk-litauiska samväldet under 1300-talet och traditionellt är
välintegrerade i det litauiska samhället. Efter 1991 har muslimer från andra
länder, bl.a. tjetjener, ytterligare flyttat till landet, vilket har ökat den muslimska
gruppens synlighet, men också komplicerat allmänhetens syn på muslimer.
Den till antalet begränsade romska minoriteten, enligt senaste folkräkningen
2 571 registrerade, får anses vara särskilt utsatt i det litauiska samhället. På
grund av lagens strikta krav om främst fast arbete och kunskaper i litauiska
samt 10 års dokumenterat boende saknar de flesta romer medborgarskap.
Romerna utsätts för diskriminering av såväl polis, utbildningsväsende, i
samband med bostadssökande och i hälsovården. Inför EU-medlemskapet
genomfördes ett omfattande integrationsprogram för romerna 2002-2004,
vilket föll relativt väl ut. Den innefattade bl.a. satsningar på utbildning,
yrkesträning, hälsovård, program för drogavvänjning men också juridisk hjälp
och kulturella aktiviteter. En andra fas av programmet har inletts. Om
integrationsprogrammen kommer att leda till beständiga förbättringar för
romerna del är dock för tidigt att bedöma.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Den litauiska lagstiftningen avseende icke-diskriminering av personer på grund
av sexuell läggning är överlag EU-anpassad och begreppet sexuell läggning
nämns i lagstiftningen som en grund för skydd mot diskriminering.
Strafflagstiftningen erbjuder skydd för flera utsatta grupper i samhället. Det
finns lagstiftning om hälsa och säkerhet för anställda, som även ger
HBTindivider,
dvs homo-, bi- och transsexuella individer, rätt till likabehandling i
arbetslivet. Individer ur HBT-gruppen har rätt att vända sig till ombudsmannen
för likabehandling men få nyttjar denna möjlighet.
Homo-, bi- och transsexuella individer utsätts likväl för diskriminering i
samhället. Homofobin är dessutom utbredd. I en undersökning från 2006
uppgav 68,9 procent av de tillfrågade att de motsatte sig att homosexuella
arbetar i skolor. 46,6 procent instämde i påståendet att homosexualitet bör
behandlas på medicinsk väg och 61,5 procent uttalade att de inte skulle vilja

vara med i en organisation som tillät homosexuella medlemmar.
Homosexualitet anses höra hemma i det privata rummet och inte i det
offentliga. Enligt Lithuanian Gay League, LGL, den mest framträdande
organisationen för homosexuella i Litauen, lever ett fåtal personer som öppet
homosexuella i Litauen.
Enligt den civilrättsliga lagstiftningen är äktenskapet något som endast kan
ingås av mellan en kvinna och en man.
I september avkunnade Europadomstolen dom i ett uppmärksammat mål om
könsbyte. En person önskade fullfölja ett könsbyte men hindrades av litauisk
lagstiftning. Staten dömdes att utge skadestånd till den drabbade samt att införa
lagstiftning som tillåter könsbyte. Av allt att döma avser Litauen att överklaga
domstolens beslut.
Den katolska kyrkan har ett starkt fäste i Litauen och intar en konservativ
ställning gentemot HBT-personer och dess rättigheter. LGL för inte någon
dialog med den katolska kyrkan, eftersom det enligt organisationen är lönlöst.
LGL uppger att landets politiker, för att inte tappa i anseende, avstår från att
medverka i konferenser och seminarier anordnade av LGL. Hatbrott mot
HBT-grupperna är enligt LGL och organisationen HRMI (Human Rights
Monitoring Institute) vanligt förekommande, men sällan eller nästan aldrig
uppföljda av de polisiära och rättsliga instanserna.
Våren 2007 avslog Vilnius stad en ansökan om tillstånd för genomföra en
HBT-manifestation i samband med ”The European Year of Equal
Opportunitites for All”. Tanken var att regnbågsflaggan skulle vecklas ut samt
att en ”Equal rights-buss” som under fyra år rest runt i 19 EU-länder skulle
ställa ut med information om jämställdhet och diskriminering. Detta var första
och enda gången bussen nekats inresa i ett EU-land. Beslutet att inte bevilja
tillstånd för manifestationen var väntat. Vilnius nytillträdda borgmästare,
Juozas Imbrasas, hade i samband med att ett av projektets planerade
reklamkampanjer stoppats offentligt uttalat ”att staden värnar om kärnfamiljen
och traditionella familjevärderingar”. Som officiell anledning angavs sedan att

staden önskade hindra att våld bröt ut.
Under hösten 2007 genomförde International Lesbian and Gay Associations
europasektion (ILGA) sin årliga konferens i Vilnius. Konferensen föregicks
återigen av ovilja från Vilnius stads sida då man nekade tillstånd att veckla ut
regnbågsflaggan på Rådhustorget. Den officiella anledningen till att tillstånd
slutligen nekades var att området stod under ombyggnad. Efter att LGL
överklagat beslutet till domstol och fått avslag väntar man nu på att målet ska
tas upp till prövning av andra instans. Vid konferensen deltog en
statssekreterare från litauiska utrikesministeriet samt en parlamentsledamot,
vilket är unikt då ingen officiell företrädare tidigare deltagit i konferenser av
detta slag. Statssekreteraren försäkrade i ett kort anförande under konferensen
att den litauiska regeringen i framtiden ska göra sitt yttersta för att säkra
HBTindividers rättigheter i Litauen. Ett smärre antal demonstrationer mot
konferensen hölls utanför lokalen. Under konferensen detonerade två
rökbomber på en gayklubb där flera av konferensens deltagare befann sig.
Polisens ovilja att hantera ärendet både på plats och i den efterföljande
utredningen har kritiserats.
18. Flyktingars rättigheter
År 2004 antog Seimas en ny lagstiftning om flyktingars legala status, som följer
EU:s och andra internationella organisationers riktlinjer.
Lagen föreskriver att migrationsenheten vid inrikesministeriet utgör första
instans. Genom den nya lagstiftningen övertogs den tidigare utlänningsnämndens
funktion av nyinrättade förvaltningsdomstolar. Enligt ett tillägg till
lagen, som ytterligare närmade Litauen till EU:s lagstiftning, har flyktingbarn
rätt till temporära förmyndare och, om möjligt, att återförenas med sina
familjer i Litauen.
Antalet asylsökande i Litauen är ringa. De asylsökande kommer idag främst
från Ryssland, varav de flesta är av tjetjenskt ursprung. De flesta asylsökande
kommer alltjämt via Vitryssland och Ryssland, eftersom gränserna mellan
länderna i forna Sovjetunionen fortfarande inte är lika hårt kontrollerade som

gränsen till EU.
Litauen strävar efter en god integration av flyktingar och av personer som av
humanitära skäl garanterats temporärt skydd. Det sociala
integrationsprogrammet innefattar anslag till bosättning, hjälp att finna bostad,
socialbidrag, undervisning till och med gymnasium, undervisning i litauiska,
integration på arbetsmarknaden och sjukvård.
Mottagningsrutiner och förhållanden på flyktingregistreringscentret i Pabrade
och flyktingförläggningen i Rukla har förbättrats under de senaste åren. I
Pabrade finns asylsökande som kommer från länder som anses som "säkra"
och därmed tros sakna skäl för asyl samt de som saknar giltiga resedokument
eller har ofullständiga sådana. Övriga asylsökande har rätt att vistas där helst de
önskar alternativt stanna kvar i flyktingförläggningen i Rukla under det att
deras ansökningar behandlas. En ansökan behandlas vanligtvis inom sex
månader och en avslagen ansökan kan överklagas inom två veckor.
Asylsökande har inte rätt att arbeta under tiden ansökan behandlas.
19. Funktionshindrades rättigheter
I författningen garanteras medborgares rätt till ålders- och handikappension,
liksom socialt stöd i händelse av arbetslöshet, sjukdom eller när en
försörjare/make/maka avlider. I en särskild lag om integration av
funktionshindrade stipuleras att funktionshindrade skall ha samma rättigheter
som andra medborgare. Ett särskilt råd för frågor rörande funktionshinder
finns också. Trots de rättsliga framstegen anses att tillgången till utbildning och
arbete är fortsatt bristfällig och att diskriminering av de funktionshindrade
förekommer. Anpassning av offentliga miljöer och byggnader för personer
med funktionshinder går dessutom långsamt.
Särskilt kan situationen för mentalt handikappade och personer med psykiska
sjukdomar kritiseras. Dessa läggs ofta rutinmässigt in på institution. Medan
själva lokalerna förbättrats, finns det fortfarande mycket av gamla rutiner och
attityder kvar från Sovjettidens institutioner, som begränsar patienternas
mänskliga rättigheter. Bristen på privatliv samt rätten till information om till

exempel sin egen diagnos och om sina rättigheter utgör ett problem. Det
förekommer uppgifter om begränsningar i reproduktiva rättigheter, såsom
framtvingade aborter. Projekt som syftar till att hjälpa personer med särskilda
behov att komma från institutionaliserad vård pågår.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Nationella såväl som internationella organisationer för mänskliga rättigheter
bedriver verksamhet i Litauen. Statliga tjänstemän får anses vara
tillmötesgående och hjälpsamma med att lämna ut uppgifter. Vidare inbjuds
inte sällan företrädare för de mer tongivande organisationerna för mänskliga
rättigheter i Litauen att medverka eller ingå i statliga kommittéer och
arbetsgrupper som konsulteras i lagstiftningsarbetet. Särskilt synbara är
"Human Rights Monitoring Institute" och "Human Rights Association of
Lithuania".
En rad enskilda organisationer arbetar också med olika gruppers mänskliga
rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Litauen besöks flitigt av en rad olika internationella organisationer som ges
tillträde till de institutioner de önskar besöka. Myndigheterna är
samarbetsvilliga. I landet finns representanter för UNDP (FN:s
utvecklingssamarbete), UNHCR (FN:s flyktingkommissariat), UNODC (FN:s
organ mott brott och narkotika) och UNESCO:s nationella kommittéer samt
Världshälsoorganisationen, WHO, liksom IOM (International Organisation for
Migration), Europarådet och EU-representationen. Nordiska ministerrådet är
etablerat i Vilnius. Därutöver är de bilaterala kontakterna och besöken många

Västeuropa.
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Storbritannien är en parlamentarisk demokrati med en lång tradition av respekt
för de mänskliga rättigheterna. Läget för dessa rättigheter förblir mycket gott i
Storbritannien. Dock hävdar både inhemska och internationella organisationer
för mänskliga rättigheter att det på vissa områden finns brister. Följande
rapport koncentreras i huvudsak till dessa områden.
Debatten om den brittiska terrorismlagstiftningen har fortsatt under 2007.
Regeringen har aviserat sin avsikt att under 2008 presentera ett nytt lagförslag
där polisen ges befogenhet att kvarhålla terroristmisstänkta utan åtal under
längre tid än de 28 dagar som gäller idag.
Invandring och asyl har debatterats intensivt i Storbritannien under 2007.
Regeringen har under senare år genomfört en rad åtstramningar av asyl- och
flyktingpolitiken. Antalet asylansökningar i Storbritannien har minskat drastiskt
under senare år. Samtidigt kan noteras att totalt cirka 600 000 personer kommit
till Storbritannien från länderna i Centraleuropa, inte minst Polen, efter dessa
länders EU-anslutning 2004.
En ny lag om likabehandling (Equality Act 2006) trädde i kraft i oktober 2007.
Samtidigt tillkom en ny myndighet (Commission for Equality and Human
Rights) med uppgift att ta itu med bristande respekt för de mänskliga
rättigheterna och diskriminering vad gäller kön, funktionshinder, sexuell
läggning, religion och ålder. Från april 2009 kommer kommissionen även att
hantera etnisk diskriminering.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Storbritannien ratificerade år 1951 den europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR) och har

därefter ratificerat följande centrala konventioner för mänskliga rättigheter;
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),
samt det fakultativa protokollet om avskaffandet av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR).
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
- Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
- Konventionen mot tortyr m.m. (CAT) samt det fakultativa protokollet
om förebyggande av tortyr. Storbritannien har emellertid inte godkänt
den enskilda klagorätten under konventionen mot tortyr med mera
- Konventionen om barns rättigheter (CRC) samt det tillhörande
protokollet om barn i väpnade konflikter.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Av de fakultativa protokollen till konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter har det första protokollet om enskild klagorätt inte ratificerats.
De två fakultativa protokollen till konventionen om barnets rättigheter, om
barn i väpnade konflikter respektive handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi undertecknades i september 2000 men endast
tilläggsprotokollet om barn i väpnade konflikter har ratificerats (2003).
Tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi
väntas ratificeras under 2008.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder har
undertecknats av Storbritannien. Konventionen mot påtvingade försvinnanden
har varken undertecknats eller ratificerats.
Storbritannien har rapporterat till respektive konventionskommitté enligt
följande: CERD i november 2002, CEDAW i augusti 2003, CAT i november

2003, ICCPR i november 2006, CRC i juli 2007 samt ICESCR i augusti 2007.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Europadomstolen i Strasbourg har fastslagit att Storbritannien har brutit mot
Europakonventionen om mänskliga rättigheter i 12 av 50 prövade fall under år
2007. I fem fall har Storbritannien fällts med hänvisning till artikel två (rätten
till liv), i tre fall med hänvisning till artikel sex (rätten till rättvis rättegång), i två
fall med hänvisning till artikel åtta (rätten till respekt för privat- och familjeliv),
i ett fall med hänvisning till artikel fem (rätten till frihet och säkerhet) och i ett
fall med hänvisning till artikel 11 (rätt till mötes- och föreningsfrihet). I
ytterligare sex fall har domstolen fastslagit att Storbritannien brutit mot
Europakonventionen, men domarna har ännu inte vunnit laga kraft.
Terroristbekämpningslagstiftningen
Efter terroristattackerna den 7 juli 2005 har avvägningen mellan respekten för
mänskliga rättigheter och regeringens skyldighet att skydda sina medborgare
hamnat i fokus i Storbritannien. Regeringens reaktion har varit en kombination
av skärpt antiterrorismlagstiftning och ansträngningar att få till stånd en bättre
dialog med muslimerna i Storbritannien.
Regeringen lade hösten 2005 fram ett förslag till ny terrorismlag som stötte på
kraftigt motstånd i parlamentet. En av de mest kontroversiella delarna var
förslaget att ge polisen befogenhet att kvarhålla terroristmisstänkta i upp till 90
dagar utan åtal. Tidigare var 14 dagar längsta möjliga tidsperiod en person
kunde hållas arresterad utan åtal. Parlamentet vägrade att godta regeringens
förslag om en förlängning till 90 dagar. Gränsen sattes istället vid 28 dagar,
men med juridisk prövning av en domare var sjunde dag.
Den nya terrorismlagen (Terrorism Act 2006) trädde i kraft i april 2006. Lagen
gör bland annat följande handlingar straffbara:
- förberedelser till terroristverksamhet (maxstraff livstid),
- uppmuntran till och förhärligande av terrorism (maxstraff sju år),
- spridning av publikationer som uppmuntrar terrorism (maxstraff sju år),

- medverkan i utbildning och träning av terrorister (maxstraff tio år),
- tillverkning och innehav av anordning eller material som kan användas i
terroristattack (maxstraff livstid),
- intrång på alla kärnkraftsanläggningar.
I november 2007 aviserade premiärminister Gordon Brown ett nytt lagförslag
som ger polisen rätt att kvarhålla terroristmisstänkta längre tid än 28 dagar utan
åtal. Lagförslaget har ännu inte presenterats, men frågan har redan skapat
mycket debatt. Både Amnesty och Human Rights Watch har kritiserat 28dagarsregeln och motsätter sig bestämt en förlängning.
En terrorismbekämpningslag (Prevention of Terrorism Act 2005) trädde i kraft
i mars 2005. Lagen ger inrikesministern rätt att från och med februari 2006
fatta särskilda kontrollbeslut (control orders) som innebär att
terroristmisstänkta sätts i husarrest. Lagen tillkom efter att den brittiska Högsta
domstolen i december 2004 kom till slutsatsen att den dåvarande antiterrorism, brotts- och säkerhetslagen 2001 (Anti-Terrorism, Crime and Security Act
2001), som tillät kvarhållande av utländska terroristmisstänkta på obestämd tid
utan rättegång, stred mot de mänskliga rättigheterna.
I juni 2006 förklarade en domstol (första instans) att de sex kontrollbeslut som
inrikesministern ditintills hade fattat var ogiltiga, eftersom de stod i strid med
Europakonventionen (artikel fem). I oktober 2007 kom Högsta Domstolen
(Law Lords) till slutsatsen att kontrollbesluten var lagenliga. Domstolen ansåg
samtidigt att regeringen borde göra en översyn av de kontrollbeslut som
medför 18-timmars utegångsförbud. Regeringen överväger för närvarande att
inskränka utegångsförbuden till 16 timmar.
En oberoende utredare (Lord Carlile) granskar årligen hur
terrorismbekämpningslagen genomförs. I sin rapport i februari 2007
konstaterade Lord Carlile att kontrollbesluten nödvändiggjordes av
terroristhotet och svårigheterna att hantera ett litet antal terroristmisstänkta.
Han ansåg att rättsystemet genom kontrollbesluten fick ett proportionerligt sätt
att hantera dessa fall. Regeringen välkomnade slutsatserna i rapporten.

Enligt inrikesministeriet fanns i december 2007 sammanlagt 14 misstänkta
personer (varav åtta brittiska medborgare) som omfattas av kontrollbeslut.
Regeringens långsiktiga strategi för att bekämpa terrorism (Counter-Terrorism
Strategy) kallas CONTEST och är indelad i fyra delprogram. De syftar till att
förebygga radikalisering av individer (Prevent), att störa terrorister och deras
verksamhet (Pursue), att minska Storbritanniens sårbarhet inför terrorattentat
(Protect) samt att se till att landet är reda för konsekvenserna av terrorattentat
(Prepare).
Den brittiska regeringen kan återsända terroristmisstänkta till deras
ursprungsländer på basis av bilaterala avtal. Storbritannien har ingått sådana
avtal med Libyen, Jordanien, Libanon och Algeriet. Amnesty anser att dessa
avtal strider mot förbudet att utvisa människor till länder där de kan komma att
utsättas för tortyr och att Storbritannien härigenom bidrar till att öka risken för
brott mot de mänskliga rättigheterna.
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Amnesty har under 2007 uppmanat Storbritannien att låta en civilledd
expertgrupp genomföra en oberoende prövning av anklagelser om brott mot
mänskliga rättigheter av brittiska soldater och tjänstemän i Irak.
Förbudet mot tortyr
På uppmaning av Amnesty och tretton andra organisationer tog den brittiska
högsta domstolen i oktober 2005 upp en principfråga på området som gällde
en dom från 2004. Denna dom tillät brittiska domstolar att i terroristbrottmål
använda sig av utländskt bevismaterial även om detta kan ha tagits fram med
hjälp av tortyr. Enligt Amnesty skulle denna dom, om den bekräftats, ha
inneburit att Storbritannien legitimerade tortyr. Högsta domstolen beslutade
dock i december 2005 att brittiska domstolar inte får använda bevismaterial
som kan ha tagits fram med hjälp av tortyr.
Guantanamo Bay
I augusti 2007 begärde regeringen att fem personer som suttit fängslade på
Guantanamobasen skulle släppas. Dessa fem personer är inte brittiska

medborgare men har varit bosatta i Storbritannien. Tre av dem släpptes i
december 2007 och häktades vid ankomsten till Storbritannien. Spanien har
begärt att två av dem utlämnas. Brittisk domstol överväger Spaniens begäran.
Två av de häktade har släppts mot borgen. Den tredje personen släpptes utan
åtal. En fjärde person väntas återvända till Saudiarabien. Den femte personen
sitter kvar på Guantanamobasen.
Förflyttning av terrormisstänkta
Europarådet uppger i en rapport (antagen av Europarådets parlamentariska
församling i juni 2006) att flygplatsen Prestwick i norra Storbritannien använts
för amerikanska CIA:s förflyttning av terrormisstänkta för förhör i andra stater
(”extraordinary rendition”). I en rapport i juli 2007 konstaterade den brittiska
parlamentariska underrättelse- och säkerhetskommittén (Intelligence and
Security Committee) att man inte funnit några bevis för att brittiska
myndigheter varit delaktiga i några ”extraordinary renditions”.
Enligt en uppföljande rapport från Europarådets parlamentariska församling
om hemliga platser för fängsligt förvar av misstänkta terrorister som antogs i
juli 2007 misstänks USA använda den brittiska ön Diego Garcia i Indiska
oceanen för förflyttning av terrormisstänkta. Församlingen kritiserar
Storbritannien för att acceptera amerikanska försäkringar att så inte är fallet
utan att genomföra någon egen, oberoende undersökning.
Nordirland
Genom en överenskommelse mellan de båda sidorna i konflikten på
Nordirland om att dela makten har det lokala självstyret återupprättats i maj
2007. Därmed har regeringarna Majors och Blairs ansträngningar att få till
stånd en politisk lösning av konflikten krönts med framgång. Det politiska
läget i provinsen har radikalt förändrats och säkerhetsläget har i stort sett
normaliserats.
Den oberoende övervakningskommissionen för Nordirland konstaterade i sin
sjuttonde rapport i november 2007 att den politiska situationen på Nordirland
har genomgått en genomgripande förändring de senaste två åren, inte minst

efter inrättandet av det lokala självstyret.
Brittiska fängelser
Amnesty International kritiserade i sin årsrapport 2007 Storbritannien för
överbeläggning i brittiska fängelser, som ansågs leda till ökade risker för
fängelsepersonalen, dåliga förhållanden vid häktning och självmord. FN:s
tortyrkommitté (CAT) har också uppmärksammat brister i det brittiska
fängelsesystemet och uppmanat Storbritannien till åtgärder för att minska
våldet, dödsfallen och överbeläggningen på landets fängelser.
Antalet personer i fängelse i Storbritannien har nästan dubblerats sedan 1993. I
slutet av november 2007 var den officiella maxgränsen på 80 000 personer i
fängsligt förvar överskriden (81 500). I en statlig rapport i december 2007
föreslås en stor ökning av antalet fängelseplatser. I samband därmed
tillkännagav justitieminister Jack Straw att ytterligare 10 500 nya fängelseplatser
ska tillkomma fram till 2014, utöver de 9 500 extra platser som för närvarande
är under utbyggnad. Målet är en kapacitet på över 96 000 platser år 2014.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet för mord avskaffades i England, Wales och Skottland 1965 och i
Nordirland 1973. Dödsstraffet för förräderi avskaffades i Storbritannien 1998.
1999 ratificerade Storbritannien tilläggsprotokoll sex till Europakonventionen
om mänskliga rättigheter som innebär avskaffande av dödsstraffet i fredstid.
Samma år tillträdde Storbritannien det fakultativa protokollet om avskaffande
av dödsstraffet som är knutet till FN-konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter (CCPR/OP2, The Second Optional Protocol to the
International Covenant on Civil and Political Rights, on the abolition of the
death penalty).
Tilläggsprotokoll nummer 13 till Europakonventionen om mänskliga
rättigheter, som innebär totalförbud mot dödsstraff även i krigstid, tillträddes
av Storbritannien i oktober 2003.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Den kontroversiella lagen om ett nationellt id-kort trädde i kraft i mars 2006
och hade då föregåtts av en intensiv debatt där regeringens ursprungliga förslag
genomgick flera större revideringar, innan en överenskommelse slutligen kunde
nås i parlamentet.
Det nya kortet ska bli obligatoriskt från 16 års ålder och kopplas till en
nationell databas. I databasen lagras personlig information såsom namn, adress,
kön, födelsedatum, migrationsstatus, fingeravtryck, irismönster och ansiktsfoto
(men inte etnicitet, hälsotillstånd, skattebetalning eller religionstillhörighet).
Tillgången till informationen i databasen är reglerad, men säkerhetstjänsten,
polisen, tull- och skattemyndigheten samt vissa andra myndigheter är behöriga
att ta del av materialet. Privatpersoner underrättas inte om vem som har hämtat
ut information om dem eller varför detta har skett. De första id-korten väntas
kunna utfärdas 2008 för utländska medborgare och 2009 för brittiska
medborgare.
Integritetsfrågan diskuteras flitigt i den brittiska debatten. Förespråkare av
idkortet hävdar att kortet förenklar jakten på terrorister, brottslingar och illegala
invandrare. Kritiker anser att id-kortet medför kraftiga ingrepp i den personliga
friheten. Frivilligorganisationen Privacy International har bland annat kritiserat
regeringens koppling mellan id-korten och kampen mot terrorismen. Riskerna
för missbruk av information i databasen har också tagits upp, liksom
svårigheten att säkerställa att databaserna inte står till andra myndigheters
förfogande i framtiden.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Amnesty har i sin årsrapport 2007 kritiserat Storbritanniens terroristlagstiftning
ur rättssäkerhetssynvinkel. Amnesty anser att den brittiska terrorismlagen
innehåller bestämmelser som är oförenliga med de mänskliga rättigheterna.
Lagen skapar nya brott, inklusive ”uppmuntran av terrorism”, vilket enligt
Amnesty inte är förenligt med gällande internationell rätt. Istället för att ställa
människor inför rätta, söker brittiska myndigheter enligt Amnesty utvisa de
individer som myndigheterna anser utgöra ett hot mot den nationella

säkerheten och utfärda kontrollbeslut mot andra som påstås vara inblandade i
terrorismanknuten verksamhet. Amnesty menar vidare att systemet med
kontrollbeslut är liktydigt med att lagföra en person utan att ge den berörde
individen en rättvis rättegång. Systemet anses därför vara skadligt för
rättsäkerheten och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Storbritannien
samtidigt som det strider mot principen om ett oberoende domstolsväsende.
Polisens dödsskjutning i juli 2005 av Jean Charles de Menezes, som misstogs
för en terrorist, uppmärksammades stort av media och organisationer för
mänskliga rättigheter. Amnesty riktade 2006 hård kritik mot Storbritanniens
hantering av fallet (förseningar i utredningen, uppskjutna förhör om
dödsorsaken med mera). I november 2007 fastslogs i domstol att
Londonpolisen hade utgjort en fara för allmänheten i samband med
dödsskjutningen, och polismyndigheten dömdes till böter. Amnesty riktade i
december 2007 kritik mot högsta domstolens beslut att inte ställa individer
inför rätta som ansvariga för dödsskjutningen.
7. Straffrihet
Straffrihet uppges inte förekomma i Storbritannien.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
I Storbritannien råder full yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och
religionsfrihet. Dessa friheter regleras i lagen om mänskliga rättigheter (Human
Rights Act 1998) där Storbritannien inkorporerar Europarådskonventionen om
mänskliga rättigheter (ECHR) i sin nationella lagstiftning.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Storbritannien är en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Det
brittiska parlamentet har två kammare, överhuset (House of Lords) och
underhuset (House of Commons). Överhuset har cirka 730 ledamöter som inte
är folkvalda och utses på livstid (regeringen utser dessa ledamöter på förslag av
en särskild kommitté), men har begränsade maktbefogenheter. Ett större
förändringsarbete av överhuset pågår, och 1999 avskaffades flertalet av de
platser som kunde ärvas. Underhuset har 646 ledamöter som är valda att

representera var och en av landets 646 valkretsar. Det finns nationella
parlament i Skottland, Wales och Nordirland.
Premiärminister Gordon Brown leder regeringen som består av totalt 122
ministrar och den inre regeringskretsen (the Cabinet) som består av 22
ministrar. Allmänna val måste hållas med högst fem års mellanrum.
Premiärministern avgör tidpunkten. Valdeltagandet var 61,4 procent i valet
2005. Kvinnors valdeltagande har ökat sedan förra valet och var 2005 lika stort
som männens.
Kvinnor är underrepresenterade i överhuset (20 procent), i underhuset (20
procent), i regeringens inre krets (23 procent), i hela regeringen (30 procent)
samt i de nationella parlamenten i Nordirland (17 procent) och Skottland (33
procent). Det nationella parlamentet i Wales består däremot till 47 procent av
kvinnor. I den brittiska gruppen i Europaparlamentet är ungefär en fjärdedel
kvinnor efter valet 2004.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
De brittiska fackföreningarnas ställning har försvagats det senaste kvartsseklet.
Fackföreningarna är som starkast bland statligt anställda. Under 2006 var 25,8
procent av alla arbetstagare fackligt anslutna. 33,5 procent av alla
förvärvsarbetande omfattades av fackliga kollektivavtal. Den offentliga
sektorns fackförening, Unison, är Storbritanniens största med cirka 1,3
miljoner medlemmar. Arbetstagarnas gemensamma intressen företräds av
paraplyorganisationen Fackförbundens kongress (Trade Union Congress,
TUC) i Storbritannien. I takt med att fackförbundens medlemsantal gått ned
har paraplyorganisationen TUC:s politiska inflytande minskat. Arbetslösheten
uppgick i oktober 2007 till 5,3 procent.
Storbritannien har ett individuellt undantag från EU:s arbetstidsdirektiv. Det
innebär att brittiska arbetstagare har rätt att arbeta mer än de i direktivet
angivna 48 timmarna per vecka. Förespråkare för undantaget menar att det ger
flexibilitet på arbetsmarknaden och leder till ekonomisk tillväxt. Kritiker, som

bland annat TUC, menar att arbetsgivarna utnyttjar undantaget och att graden
av frivillighet är begränsad.

den nationella minimilönen 5.42 pund i timmen för vuxna, 4.60 pund för
ungdomar (18-21 år) och 3.40 pund för ungdomar under 18 år.

Storbritannien har ratificerat ILO:s (International Labour Organization) åtta
centrala konventioner på området mänskliga rättigheter (om föreningsfrihet
och förhandlingsrätt, icke-diskriminering i arbetslivet, förbud mot tvångsarbete
och förbud mot barnarbete).

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Även om löneklyftan mellan heltidsarbetande kvinnor och män under senare år
har minskat, tjänar kvinnor i Storbritannien idag i genomsnitt 83 procent av
vad män tjänar. Enligt en rapport i februari 2007 finns den största
löneskillnaden i London där kvinnor tjänar 77 procent av vad männen tjänar.
Minst löneskillnad har Nordirland där kvinnor tjänar 85 procent av vad
männen tjänar. Flera åtgärder har vidtagits för att förbättra kvinnors situation
på arbetsmarknaden. Den nationella minimilönen har höjts, vilket kommit
framför allt den kvinnliga delen av arbetskraften tillgodo eftersom kvinnor
utgör huvuddelen av de lägst betalda.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Storbritannien har ett väl utbyggt hälsovårdssystem som är tillgängligt för alla
och erbjuder fri sjukvård. Storbritanniens utgifter för hälsovård som andel av
bruttonationalprodukten BNP (8,3 procent) placerar landet på 18:e plats bland
30 OECD-länder år 2005. Hälsosektorn utgör 17,8 procent av statens totala
budget 2007. Den förväntade medellivslängden i Storbritannien 2006 var 76,9
år för män och 81,3 år för kvinnor.
12. Rätten till utbildning
Storbritanniens utgifter för utbildning som andel av BNP (5,9 procent) ligger
på 13:e plats bland 27 OECD-länder (2004). Utbildningsbudgeten utgör drygt
13 procent av statens totala budget 2007. Den grundläggande utbildningen är
obligatorisk (5 till 16 år). Statligt finansierade skolor är kostnadsfria, medan
privatskolor tar ut avgifter. Avgifter för skoluniform förekommer. Den
särskilda undervisningsavgiften för universitet och högskolor är max 3 070
pund per år och student under 2007 och 2008.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Storbritanniens BNP 2006 var 31 800 US-Dollar/capita. Under 2006 var
köpkraften i Storbritannien 18 procent högre än genomsnittet i EU:s 27
medlemsländer. Arbetslösheten minskade under 1990-talet, vilket haft positiva
sociala effekter. Landets fördelningspolitik och sociala välfärdssystem är väl
utvecklat, men välståndet är ojämnt fördelat. Enligt FN lever 12,5 procent av
brittiska hushåll under fattigdomsstrecket (50 procent av medianen för
hushållsinkomster i 28 länder 2000-2004). För att motverka alltför stora
inkomstskillnader finns en i lag stadgad minimilön. Från den 1 oktober 2007 är

Barnomsorgen påverkar kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta. Idag går det
fyra och ett halvt barn under åtta års ålder på varje registrerad plats inom
allmän och privat barnomsorg. Bland kvinnor med barn under fem år arbetar
56 procent, medan 77 procent av alla kvinnor med barn över elva år arbetar.
Föräldraledigheten förlängdes när en ny lag (Work and Families Act) trädde i
kraft i april 2007. Alla kvinnor ges rätt att ta ut totalt ett års mammaledighet.
Den betalda mammaledigheten har förlängts från sex till nio månader. Precis
som tidigare utgår 90 procent av lönen för de första sex veckorna. Därefter är
ersättningen markant lägre. Från den 1 april 2007 uppgår ersättningen de första
sex veckorna till 90 procent av den genomsnittliga veckolönen utan någon övre
gräns och för de återstående 33 veckorna till antingen ett standardbelopp på
112,75 pund per vecka eller 90 procent av den genomsnittliga veckolönen (det
lägsta beloppet utbetalas). Den betalda pappaledigheten är fortfarande endast
två veckor, men pappor ges rätt till sex månaders obetald ledighet.
En statlig utredning 2005 visade att våld i hemmet är den vanligaste
dödsorsaken för kvinnor mellan 19 och 44 år. Enligt inrikesministeriets rapport

om brott i England och Wales 2006/07 utgör våld i hemmet 16 procent av alla
våldsbrott. Lagen om våld i hemmet (Domestic Violence, Crime & Victims Act
2004) ger polisen och domstolarna större befogenheter när det gäller att skydda
offren samt att gripa och döma gärningsmän.
Kvinnlig könsstympning förbjöds 1985 i Storbritannien. I mars 2004 trädde en
lag om kvinnlig könsstympning i kraft, vilken förlängde fängelsestraffet från 5
till 14 år och innebar att straff kan utdömas även om brottet utförts utomlands.
I Storbritannien uppskattas det finnas cirka 75 000 kvinnor som har genomgått
könsstympning. Kvinnorättsgruppen Forward (the Foundation for Women’s
Health Research and Development) gjorde i oktober 2007 bedömningen att
cirka 20 000 flickor i Storbritannien riskerar att drabbas.
Storbritannien är ett betydande destinationsland för offer för människohandel,
även om den exakta omfattningen är okänd. Regeringen presenterade i mars
2007 en åtgärdsplan mot människohandel (UK Action Plan on Tackling
Human Trafficking). Regeringen har också vidgat begreppet människohandel
till att utöver sexuell exploatering även innefatta människohandel med barn,
tvångsarbete och handel med mänskliga organ. Sedan lagen om sexbrott
(Sexual Offences Act) trädde i kraft 2004 har ett fåtal personer dömts för
människohandel (14 år maxstraff). 2006 inrättade regeringen ett center mot
människohandel (UK Human Trafficking Centre). I mars 2007 undertecknade
regeringen Europarådskonventionen om människohandel (ännu inte
ratificerad).
15. Barnets rättigheter
I den senaste rapporten 2002 (nästa rapport väntas 2008) från FN-kommittén
för barnets rättigheter fastslogs att Storbritannien i många avseenden inte har
uppfyllt de skyldigheter som landet ålades när det ratificerade
barnkonventionen 1991. Regeringen har, sedan rapporten presenterades,
vidtagit åtgärder för att förbättra situationen. 2004 kom bland annat en ny
barnlagstiftning. 2006 antogs en barnomsorgslag som ska ge ett större utbud av
barnomsorg. I december 2007 presenterade regeringen en tioårig strategi för
bättre skola, välfärd och lek för barn.

Regeringens uppföljning av rapporten från FN-kommittén för barnets
rättigheter granskas varje år av Alliansen för barns rättigheter (Children's
Rights Alliance). Alliansen är en koalition av ett stort antal
frivilligorganisationer och organisationer för mänskliga rättigheter. I en rapport
från november 2007 konstaterar Alliansen, att regeringen under de senaste tolv
månaderna bara vidtagit framgångsrika åtgärder på 10 av de 78
rekommenderade områdena.
Storbritannien är ett av de demokratiska länder, som ger flest barn
fängelsestraff. I oktober 2007 hölls 3 073 barn (under 18 år) fängslade. En
rapport 2006 av fängelsemyndigheterna (HM Inspectorate of Prisons) visade
att en tredjedel av alla barn i brittiska fängelser 2004-2006 kände sig oskyddade.
En statlig utredning 2006 visade att onödigt tvång används mot barn i brittiska
fängelser.
Alliansen för barns rättigheter har framfört kritik mot att många barn stämplas
som problembarn enbart på grund av skolk och asocialt beteende, utan att
försök görs att lösa de problem som ligger till grund för deras beteende. Sedan
1999 kan personer som uppträder störande och asocialt bli föremål för
domstolsbeslut (antisocial behaviour order, ASBO). Ett sådant beslut kan
exempelvis innebära förbud mot att röra sig i ett visst område eller att delta i
vissa aktiviteter. Av dem som ålagts ett sådant beslut 1999-2005 var 40 procent
barn mellan tio och sjutton år.
Alliansen för barns rättigheter konstaterar att 3,8 miljoner barn fortfarande
lever i fattigdom i Storbritannien 2007. Regeringen beslutade 1999 att minska
barnfattigdomen med en fjärdedel till 2004, halvera den till 2010 och utrota
den till 2020. Delmålet att till 2004 minska barnfattigdomen från 4,1 till 3,1
miljoner barn har inte uppnåtts. Regeringen konstaterar i en rapport (Working
for Children) i mars 2007 att antalet barn som lever i fattigdom minskat med
600 000 under perioden 1998-2006. I en annan rapport (årsstatistiken för
hushåll under medelinkomst) framgår dock att antalet barn som lever i
fattigdom ökat med 100 000 under perioden 2005-2006.

Rädda Barnen riktade 2005 kritik mot att omkring 2 000 barn blir inlåsta på
flyktingförläggningar i Storbritannien varje år i väntan på beslut i sina
asylärenden. I hälften av de 32 fall som Rädda Barnen granskat hölls barnet
kvar i över en månad, medan några fick stanna så länge som 268 dagar.
Alliansen för barns rättigheter har kritiserat Storbritanniens regler vad gäller
aga. Alliansen anser att Storbritannien bryter mot FN:s barnkonvention. Att
använda aga i skolan är sedan 2003 förbjudet i hela Storbritannien. Nordirland
var sist med att låta förbudet omfatta även privata och religiösa skolor.
Fysisk bestraffning förkommer däremot fortfarande lagligen i hemmen.
Lagändringar genomfördes under 2003 och 2004. De röster som höjdes för ett
totalförbud fick inget gehör. Istället antogs ett kompromissförslag som innebär
att föräldrar fortfarande har rätten att aga sina barn, förutsatt att agan inte leder
till blåmärken, rodnader eller mental skada. Skälet till att regeringen inte helt
vill förbjuda aga anges vara att den inte önskar kriminalisera föräldrarna. Enligt
den nya lagstiftningen kan föräldrarna i viss utsträckning åberopa att det rör sig
om en mild tillrättavisning (reasonable chastisement) och därigenom undvika
misshandelsåtal. Alliansen för barns rättigheter kritiserade 2006 Storbritanniens
regler vad gäller aga och uppmanade landet att snabbt införa lagar som ger
barn samma skydd mot misshandel som vuxna.
I Storbritannien är nedre gränsen för värvning till krigsmakten 16 år. I en
krigsmakt på över 200 000 man beräknas antalet minderåriga (det vill säga
under 18 år) vara 5 000-7 000 varje år. Detta har kritiserats av FN-kommittén
för barns rättigheter, Amnesty och organisationer som verkar för barns
rättigheter. Dessa instanser kritiserade också kraftigt den brittiska regeringen
för de undantag den gjorde i samband med ratificeringen i juni 2003 av det
fakultativa protokollet om barn i väpnade konflikter.
UNICEF (The United Nations Children’s Fund) har i en rapport i september
2007 (en gemensam rapport av Unicef och Ecpat, Right Here, Right Now:
Recommendations for protecting trafficked children) kritiserat regeringen för att
inte

göra tillräckligt för att hindra människohandel med barn i Storbritannien.
UNICEF har identifierat 330 barn som utsatts för människohandel i
Storbritannien under 2007, men organisationen menar att detta bara är toppen
av ett isberg. Utskottet för mänskliga rättigheter i det brittiska parlamentet (the
Joint Committee on Human Rights) har i en rapport i oktober 2007 kritiserat
att regeringen ännu inte ratificerat protokollet om handel med barn
(tilläggsprotokoll till Europakonventionen om barns rättigheter).
UNICEF:s rapport i februari 2007 om barns välfärd i rika länder
placerade Storbritannien långt ned på listan av de 21 länder som ingick i
undersökningen. Storbritannien hamnade i den sämsta tredjedelen i fem av de
sex kriterierna (materiell välfärd, familj och vänner, beteende och risker,
utbildning samt subjektiv välfärd).
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen mot etnisk diskriminering (The Race Relations Act) antogs 1976 och
förbjuder etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, inom utbildningsväsendet,
bostadssektorn och tjänstesektorn. Genom ändringar av denna lag (The Race
Relations Amendment Act 2000) förbjöds etnisk diskriminering vid utövandet
av många offentliga uppdrag, inklusive polisarbete. Lagen förstärktes ytterligare
2003 (The Race Relations Act Regulations) som ett led i genomförandet av
EU-direktivet om likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung.
Regeringen har satt upp mål för att öka antalet företrädare för
minoritetsgrupper inom bland annat inrikesministeriet, polisen och
fängelseväsendet. Avsikten är att dessa yrkeskårer ska ha ett lika stort inslag av
minoritetsgrupperna som samhället i övrigt. Målet är vidare att personer
tillhörande minoriteterna 2009 ska utgöra sju procent av personalen inom
polisen och fängelseväsendet. Under 2007 kom 3,9 procent av poliserna i
England och Wales från minoritetsgrupper.
Bombdåden i Londons tunnelbana sommaren 2005 liksom de planerade
attackerna mot flygtrafiken över Atlanten sommaren 2006 har skapat farhågor

för nya terrorattentat. I debatten har Storbritanniens muslimska befolkning,
som uppgår till mellan 1,5 och två miljoner, hamnat i blickfånget. Övergrepp
har i undantagsfall förekommit. Samtidigt måste konstateras att tolerans
kännetecknar den brittiska reaktionen på händelserna 2005 och 2006.
Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (European Commission
against Racism and Intolerance) hävdar dock i en rapport 2005 att den
muslimska befolkningen drabbas oproportionerligt hårt av de befogenheter,
som de nya terroristbekämpningslagarna ger brittiska myndigheter.
En grupp som är särskilt utsatt för diskriminering är den romska befolkningen.
Det bor uppskattningsvis 300 000 romer i Storbritannien, varav ungefär
200 000 är bofasta. Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans var i
sin rapport 2005 bekymrad över romernas situation, bland annat vad gäller
tillgång till offentliga platser, utbildning, arbete och sjukvård.
För att främja den kulturella mångfalden och öka medvetenheten om olika
folkgrupper i landet, men även för att bidra till kunskaperna om det brittiska
kulturella, sociala och politiska arvet, har det nya ämnet medborgarskap
(citizenship) gjorts obligatoriskt för alla skolelever i åldrarna 11 till 16 år.
Religionskunskap existerar redan som undervisningsämne, men föräldrarna har
fortfarande rätt att välja att låta sina barn stå utanför denna undervisning.
En ny lag om likabehandling (Equality Act 2006) trädde i kraft i oktober 2007.
Samtidigt inrättades en ny myndighet (Commission for Equality and Human
Rights) som ska ta itu med bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och
diskriminering vad gäller kön, funktionshinder, sexuell läggning, religion och
ålder. Från april 2009 kommer kommissionen även att hantera etnisk
diskriminering. Myndigheten ska säkerställa att individer stöttas genom att lagar
om likabehandling efterlevs, och den ska även utfärda råd till regeringen inför
antagande av ny lagstiftning.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
2005 trädde den omdebatterade partnerskapslagen (Civil Partnership Act) i
kraft. Partnerskapslagen ger homosexuella par möjlighet att få sina relationer

officiellt erkända och ger homosexuella flera rättigheter och skyldigheter, bland
annat vad gäller arv och pensioner.
Adoptionslagstiftningen (Adoption and Children Act 2002) gör det möjligt för
homosexuella par att adoptera barn tillsammans. Från april 2003 är det möjligt
för en homosexuell partner till biologisk förälder att få betald mamma- eller
pappaledighet under två veckor och att begära flexibla arbetstider.
2003 trädde antidiskrimineringslagen i kraft som skyddar personer mot
diskriminering på grund av sexuell läggning eller religiös tillhörighet vid
anställning i Storbritannien. Transpersoners rättigheter skyddas också genom
könstillhörighetslagen (Gender Recognition Act 2004).
2001 satte Storbritannien minimiåldern för en tillåten sexuell relation mellan
homosexuella till 16 år, det vill säga samma ålder som för heterosexuella.
Förbudet mot homosexuella i den brittiska armén hävdes år 2000.
2003 hävdes den omstridda artikel 28 i lagen om lokalt styre (Local
Government Act) från 1988, vilken gjorde det olagligt för lokala myndigheter
att aktivt stödja homosexualitet.
18 Flyktingars rättigheter
Allmänt om asyl och invandring
De senaste tio åren har invandringen till Storbritannien ökat kraftigt.
Nettoinvandringen 1995 var cirka 60 000 personer och 2005 cirka 185 000. De
kommande åren väntas nettoinvandringen ligga på ungefär 190 000 per år. Asyl
och invandring debatteras intensivt i Storbritannien och regeringen har
genomfört en rad reformer de senaste åren.
Under 2007 har en fristående verkställande myndighet för migrationsärenden
bildats (Border and Immigration Agency). Ett så kallat migrationsforum
(Migration Impact Forum) har utsetts i syfte att öka allmänhetens förtroende
för regeringens migrationspolitik och skapa en öppnare debatt. En kommitté
(Migration Advisory Committee) har tillsatts för att ge råd till regeringen om

var i Storbritannien arbetskraftsinvandring behövs respektive inte behövs. Ett
elektroniskt gränskontrollsystem har införts i syfte att identifiera misstänkta
terrorister och kriminella. En ny strategi för gränskontroll har presenterats som
innebär att så många människor som möjligt ska kontrolleras så långt ifrån
Storbritanniens gränser som möjligt.
Asyl
Under 2006 tog Storbritannien emot 23 600 asylansökningar, vilket innebar en
minskning med åtta procent jämfört med 2005 (2005 kom 25 700 ansökningar,
en minskning med 24 procent jämfört med 2004. 2004 kom 34 000
ansökningar, en minskning med 33 procent jämfört med 2003). Bakgrunden till
den dramatiska minskningen av antalet asylansökningar under senare år är
regeringens åtstramning av asyl- och flyktingpolitiken. Åtstramningen har
inneburit sanktioner mot asylsökande som förstört sina resedokument, snabb
direkt avvisning av dem som anses komma från säkert tredje land, slopat stöd
till familjer som vägrar återvända, begränsning av möjligheterna att överklaga
avslagna ansökningar samt åtgärder mot bedrägliga eller okvalificerade
immigrationsrådgivare och jurister.
Storbritanniens lista över så kallade säkra ursprungsländer (asylansökningar
från dessa länder förutsätts vara uppenbart ogrundade och prövningen av
ansökan kan påskyndas) omfattar Albanien, Bolivia, Brasilien, Bulgarien,
Ecuador, Indien, Jamaica, Makedonien, Moldavien, Rumänien, Serbien och
Montenegro, Sri Lanka, Sydafrika och Ukraina. Asylsökande från dessa länder
kan endast överklaga avslag när sökande har lämnat Storbritannien.
Regeringen lägger nu än större vikt vid återvändande eller återförande av
asylsökande vars ansökningar avslagits. Då antalet avvisningar under många år
understigit antalet nya asylansökningar, ökar hela tiden antalet så kallade
olagliga invandrare. I syfte att komma till rätta med detta förhållande har
regeringen uttalat som målsättning att antalet avvisningar ska överstiga antalet
nya asylansökningar. Från myndigheternas sida poängterar man att
asylansökningsprocessen nu går snabbare, och att beslut om asyl fattas inom
två månader mot tidigare tjugotvå månader.

Totalt resulterade tio procent av asylansökningarna 2006 i beviljad asyl och nio
procent i fortsatt vistelse i Storbritannien av humanitära eller andra skäl
(”humanitarian protection” eller ”discretionary leave”). Åtta procent av alla
som fått sina ansökningar avslagna beviljades rätt att överklaga. De största
grupperna asylsökande kom 2006 från Eritrea, Afghanistan, Iran, Kina och
Somalia.
Amnesty har uttryckt oro för den brittiska asyllagstiftningen som man menar
innehåller bestämmelser som är oförenliga med FN:s flyktingkonvention.
Human Rights Watch, Amnesty och Storbritanniens flyktingråd har också
under 2007 kritiserat regeringen för att inte ta emot fler irakiska flyktingar.
Enligt inrikesministeriet ansökte 945 irakier (anhöriga undantagna) om asyl
2006, varav 650 fick avslag medan 30 beviljades asyl och 60 fick tillstånd till
fortsatt vistelse i Storbritannien.
Arbetskraftsinvandring
Arbetskraftsinvandring har debatterats intensivt i Storbritannien under 2007.
Under hösten framgick att regeringen räknat fel när det gällde antalet
invandrare som fått jobb sedan 1997. Det har visat sig att av total 2,6 miljoner
jobb, som tillkommit sedan Labour-partiet 1997 övertog regeringsmakten, har
1,1 miljoner gått till invandrare.
Sedan EU-utvidgningen 2004 har cirka 600 000 personer kommit till
Storbritannien från Öst- och Centraleuropa. Över 70 % av dessa är polacker.
Under 2005 hade Storbritannien den största årliga befolkningsökningen sedan
1962 och en stor andel invandrare kommer från de tio länder som blev
medlemsländer i EU 2004. Regeringen införde övergångsregler för
arbetskraftsinvandring från Bulgarien och Rumänien vid dessa länders
EUinträde den 1 januari 2007. Regeringen beslutade i november 2007 om
förlängning av dessa övergångsregler.
Regeringen fattade 2007 beslut om att införa ett poängsystem (the Highly Skilled
Migrant Programme) för att hantera arbetskraftsinvandringen. Systemet kommer
att införas successivt under 2008. Invandrarna delas in i fem grupper där varje
ansökande måste ha tillräckligt många poäng för att få stanna i Storbritannien.

De fem grupperna är; 1) högutbildade som bidrar till tillväxt och produktivitet,
2) utbildade med jobberbjudande som fyller lucka på den brittiska
arbetsmarknaden, 3) ett begränsat antal lägre utbildade som behövs för
kortsiktiga brister på arbetsmarknaden, 4) studenter samt 5) ungdomar och
tillfälligt arbetande av främst icke-ekonomiska skäl. Syftet med poängsystemet
är att prioritera invandrare som kan fylla luckor på den brittiska
arbetsmarknaden. Samtidigt som poängsystemet träder i kraft, kommer det
språkkrav som idag ställs på högutbildade innan de ges arbetstillstånd att
utökas till att även gälla arbetskraftsinvandrare med lägre utbildning.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen mot diskriminering av funktionshindrade (Disability Discrimination Act
1995) ger funktionshindrade personer rättigheter vid anställning, vid
utnyttjande av varor och tjänster samt vid köp eller hyra av mark eller bostad.
Det är olagligt för alla arbetsgivare att diskriminera mot funktionshindrade
genom att behandla den anställde eller jobbsökande mindre välvilligt än andra,
eller genom att inte genomföra rimliga anpassningar av exempelvis
framkomlighet.
Från 2005 täcker lagen sådana områden som handikappanpassningar av
hyreshus samt av större privata klubbar och lokala myndigheter. Begreppet
funktionshindrad utvidgas vidare till att även omfatta personer med exempelvis
MS (Multipel skleros) och cancer.
Den nationella kommissionen för funktionshindrades rättigheter (ersattes av en
ny myndighet i oktober 2007, se avsnitt 16) konstaterar i sin rapport för 2005,
att funktionshindrade fortfarande diskrimineras i samhället. Arbetslösheten är
exempelvis dubbelt så hög bland funktionshindrade som bland den övriga
befolkningen. Funktionshindrade har dessutom lägre inkomster och saknar i
många fall tillgång till eget boende.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter har en stark ställning och

riktar, när de anser det befogat, skarp kritik mot den brittiska regeringen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter

Mänskliga rättigheter i Irland 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Irlands fängelser anses vara föråldrade och överbelagda och behandlingen av
interner har ifrågasatts. Regeringen har kritiserats för att inte vidta tillräckliga
åtgärder för att utreda förekomsten av flygtransporter av terrormisstänkta på
irländsk mark. Poliskåren är fortsatt i skottlinjen för sin bristande respekt för
de mänskliga rättigheterna och anklagas för övervåld och godtyckliga
frihetsberövanden. Polisombudsmannen blev operativ i maj 2007. Den nya
kriminalrättslagen befaras strida mot Irlands åtaganden inom ramen för bland
annat Europakonventionen. Irländska fångar gavs för första gången möjlighet
att poströsta vid årets parlamentsval. Ett lagförslag om välgörenhet riskerar att
begränsa möjligheten för bland annat organisationer för mänskliga rättigheter
att bedriva verksamhet.
Budgetanslaget för hälso- och sjukvård ökade med 11,3 procent 2007. Den
offentliga sjukvården är dock fortfarande bristfällig, något som under året
uppmärksammats i medier. Vården av psykiskt sjuka kritiseras på grund av
platsbrist, skillnader i vårdkvalitet och det faktum att patienter ofta interneras
med brottslingar. Religiös diskriminering i utbildningssystemet förekommer.
Regeringen har lanserat en nationell handlingsplan för social integrering i syfte
att begränsa antalet personer som lever i fattigdom.
Irlands författning anses innehålla en föråldrad kvinnosyn som begränsar
möjligheten till ett mer jämställt samhälle. Könsbaserat våld mot kvinnor är
enligt Amnesty ett av de grövsta och vanligaste brotten mot de mänskliga
rättigheterna i Irland. Förekomsten av trafficking uppmärksammas alltmer.
Under året upprättades en högnivågrupp av tjänstemän för att samordna
bekämpningen av trafficking. Barnombudsmannen menar att författningen
beskär barnets rättigheter i Irland. En folkomröstning om barnets rättigheter
kommer sannolikt att äga rum under 2008. Kritik har framförts mot att
minderåriga brottslingar interneras med vuxna. Diskriminering av

resandefolket förekommer regelbundet. Regeringen anser fortfarande inte att
gruppen kan erkännas som en etnisk minoritet. Regeringen har åtagit sig att
lagstadga för civilt partnerskap för par av samma kön, dock utan att specificera
när. Regeringen kritiseras för handhavandet av asylsökande vad gäller dels
ansökningsprocessen, dels interneringen. Ett nytt lagförslag om migration
befaras skapa bekymmer vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. I juni
inrättades en funktion som biträdande departementschef med ansvar för
integrationsfrågor.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Irland har ett dualistiskt rättssystem. För att internationella avtal ska få formell
rättslig status inom Irland, till skillnad från mellan Irland och andra stater,
måste de införlivas i nationell rätt av parlamentet.
Irland har ratificerat följande konventioner:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) samt tilläggsprotokollen om
enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT) samt tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter
och om handel med barn.

− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1966.
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
samt
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC).
Vidare har Irland under 2007 undertecknat följande konventioner:
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention
on the Rights of Persons with Disabilities.
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of
all Persons from Enforced Disappearances.
Irland har emellertid inte undertecknat Konventionen om migrantarbetares
rättigheter, Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of their Families (CMW). Den officiella förklaringen till detta är
bland annat att inget annat EU-land har undertecknat konventionen samt att
befintliga lagar och förordningar anses redan i tillräckligt stor utsträckning
skydda migrantarbetarnas situation.
Irland är försenad sedan 2003 med sin första rapport, samt sedan 2007 med sin
andra rapport under Konventionen mot tortyr. Den tredje rapporten under
Konventionen om sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter samt den
sjätte rapporten under Konventionen om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor är försenade sedan 2007.
FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter, Louise Arbour, besökte Irland i
november. Frågor som uppmärksammades under hennes besök var bland
andra FN:s möjligheter att främja de mänskliga rättigheterna samt, mer
specifikt för Irland, kontroverserna kring USA:s flygtransporter av
terrormisstänkta.
Samma månad avlade även Europarådets kommissarie för mänskliga

rättigheter, Thomas Hammarberg, ett flerdagarsbesök i Irland. Han träffade då
bland andra premiärministern, en handfull ministrar samt ett flertal
frivilligorganisationer i Dublin och Cork. Under besöket diskuterades och
debatterades frågor rörande migration, rasism, utbildning, fängelser och
trafficking.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga trovärdiga uppgifter är kända på utomrättsliga, summariska eller
godtyckliga avrättningar. Ej heller finns uppgifter på förekomsten av slaveri
eller ofrivilliga försvinnanden.
Shannonflygplatsen på Irlands västkust har enligt ett flertal
människorättsorganisationer sedan ett antal år tillbaka använts av Central
Intelligence Agency (CIA) för mellanlandningar i transporten av misstänkta
terrorister, något som även hävdats i en rapport från Europaparlamentet från
februari 2007. Den irländska regeringen har förnekat anklagelserna och
hänvisat till de ”garantier” den fått av den amerikanska administrationen att
denna typ av transporter inte förekommit. The Irish Human Rights Commission
(IHRC) har framhållit att den irländska regeringen – i och med denna passiva
ansats att förlita sig på en annans stats garantier – brister i respekten för de
mänskliga rättigheterna.
Irländska fängelser kritiseras för att vara överbelagda och inhysta i föråldrade
byggnader med otillfredsställande sanitära förhållanden. The European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment
or Punishment (CPT) har i rapporten från sitt besök till Irland 2006 understrukit
denna problematik och påpekat att den varit känd för myndigheterna sedan
mitten av 90-talet.
Vidare ansåg CPT att tre av de fängelser som besöktes var osäkra för såväl
interner som besökare, och uttryckte oro för de allt fler och grövre
våldsinslagen samt den utbredda tillgången till narkotika på anstalterna.
Landets fängelsepräster, i deras årliga rapport om situationen i landets fängelser

(Prison Chaplains Report 2007), understryker bristen på rehabilitering och
reintegrering av interner samtidigt som de uppmärksammar den tilltagande
våldskulturen på anstalterna.
Irland har undertecknat FN:s frivilliga protokoll till Konventionen om tortyr.
En ratificering av protokollet skulle bland annat innebära att Staten förpliktigar
sig att ansvara för att inspektion av landets fängelser är effektiv och oberoende.
Fängelseinspektören, Inspector of Prisons and Places of Detention, kritiserar
också
starkt Irlands behandling av ungdomsbrottslingar. Irländsk lag tillåter att
ungdomar mellan 15 och 17 år placeras i fängelser i de fall de inte anses passa
på ungdomsanstalter. Stark kritik har även framförts mot att fängelser används
för att husera asylsökande i väntan på avvisning samt, i brist på vårdplatser
inom psykiatrin, som avlastningsplatser för psykiskt sjuka personer.
Central Mental Hospital, med 82 bäddar, är det enda mentalsjukhuset i landet.
CPT:s rapport från besöket 2006 uppmanar regeringen att bygga ett nytt
sjukhus samt att förbättra levnadsförhållandena i det befintliga sjukhuset.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet har inte tillämpats i Irland sedan 1954 och avskaffades 1990.
Förändringarna genomfördes dock utan att motsvarande ändring gjordes i
grundlagen. År 2001 genomfördes därför en folkomröstning om att ta bort
samtliga hänvisningar till dödsstraffet, vilket vann majoritetens stöd. Samtidigt
infördes bestämmelser i grundlagen som slår fast att återinförandet av
dödsstraff endast kan ske genom folkomröstning.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt Amnesty förekommer godtyckliga frihetsberövanden och användning av
otillbörligt våld av landets poliskår, An Garda Síochána. Amnesty hävdar att
poliskårens möjligheter att ta itu med problematiken begränsas av det faktum
att den inte har någon intern expertis vad gäller respekten för mänskliga
rättigheter.

CPT har i sin rapport från besöket till Irland 2006 framfört oro över antalet
anklagelser om övervåld riktade mot poliskåren.
I dagsläget har Justitiedepartementet genom rättsakten Garda Síochána Act från
2005 direkt inflytande över poliskårens arbetssätt, planering och strategier,
inklusive åtgärder relaterade till mänskliga rättigheter. Såväl Amnesty som IHRC
har efterlyst ett större oberoende av poliskåren från regeringen bland annat vad
gäller kontrollmekanismer och ansvarsskyldighet.
Genom rättsakten Garda Síochána Act beslutades att inrätta en
polisombudsmannakommission, Garda Síochána Ombudsman Commission
(GSOC) som blev operativ i maj 2007. Kommissionen hanterar anmälningar mot
poliser och kan påbörja utredningar på eget initiativ. Den har dock inte något
mandat att handlägga klagomål från interner.
Kriminalrättslagen, Criminal Justice Act, från 2007 har kritiserats för att utöka
häktningstiden utan åtal (till upp till sju dagar) för ett antal kategorier av brott.
Bland andra IHRC har pekat på att detta kan strida mot Irlands åtaganden
inom ramen för Europakonventionen och ICCPR. Vidare har den irländska
människorättsorganisationen Irish Council for Civil Liberties (ICCL) kritiserat
det faktum att en person för närvarande inte har någon formell rätt att ha en
advokat närvarande vid polisutfrågningar.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen föreskriver ett oberoende rättsväsende, vilket generellt
respekteras i praktiken. Rättssystemet består av District Courts
(distriktsdomstolar), Circuit Courts (grevskapsdomstolar), High Court (ung.
Hovrätten), Court of Criminal Appeal (appellationsdomstol i brottsmål) och
Supreme Court (Högsta Domstolen).
Från tiden av terrordåd på grund av konflikten i Nordirland (början av 1970talet till slutet av 1990-talet) finns speciallagar mot terrorism som måste förnyas
årligen. Irlands konstitution tillåter användningen av specialinrättade domstolar
(Special Criminal Courts) i de fall där de ordinarie inte anses tillräckliga för att

säkra rättvisa, fred och ordning. Huvudsyften är att pröva brott med
terroristanknytning.
Kriminalrättslagen, Criminal Justice Act, från 2006 sänkte straffbarhetsåldern för
mord och våldtäkt till 10 år. Straffbarhetsåldern för övriga brott är fortsatt 12
år.
7. Straffrihet
Det finns inga trovärdiga uppgifter om förekomsten av straffrihet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Åsikts-, yttrande- och tryckfriheten samt mötes-, förenings- och
religionsfriheten garanteras i konstitutionen. Respekten för dessa friheter är
allmänt sett god.
Radio och TV domineras av statligt ägda kanaler men det finns ett allt större
antal privata kanaler. Böcker, tidningar och filmer granskas av statliga
censurmyndigheter.
Regeringen lade under 2006 fram två lagförslag som syftar till att begränsa
publiceringen av kränkande uppgifter och därmed skydda rätten till privatliv.
Lagförslagen, Privacy Bill och Defamation Bill, kräver bland annat att material
som publiceras är rättvist, rimligt och i allmänhetens intresse samt specificerar
den rättsliga definitionen av förtal. Den nationella fackföreningen för
journalister befarar att lagförslagen allvarligt kommer att begränsa mediers
frihet och förhindra undersökande journalistik.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Irland är en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Den lagstiftande
makten ligger hos Oireachtas (parlamentet) som har två kamrar; Dáil Éireann
(folkvald deputeradekammare) och Seanad Éireann (senaten, utsedda
ledamöter). Regeringen innehar den verkställande makten och är ansvarig inför
deputeradekammaren.

I Oireachtas finns inga representanter för landets minoriteter. Kvinnor sitter
efter valet i maj 2007 på 22 av 166 platser i deputeradekammaren samt på 11 av
60 platser i senaten (att jämföra med 23 respektive 10 platser i valet 2004).
Irland har en kvinnlig president, Mary McAleese, och tre av 15
kabinettsministrar är kvinnor.
Irländska fångar erbjöds för första gången att poströsta till parlamentsvalet i
maj 2007. Innan dess har inga praktiska möjligheter funnits för dem att utöva
sin rösträtt.
I april 2007 lade regeringen fram ett lagförslag, Charities Bill, som reglerar
definitionen av välgörenhet och de instanser som är berättigade att ta emot
välgörenhetsbidrag. Ett flertal frivilligorganisationer har kritiserat lagförslagets
formulering eftersom den befaras leda till en begränsning av möjligheten för
dessa organisationer att få bidrag och därmed även att utöva sin verksamhet.
En tribunal (den så kallade Mahon-tribunalen) har upprättats för att granska
regeringschefen Bertie Aherns ekonomiska förehavanden under hans tid som
finansminister för ett tiotal år sedan. Tribunalen har pågått under en längre tid.
Inga konkreta bevis på korruption har ännu kunnat presenteras.
Enligt Transparency International är Irland det 18:e minst korrupta landet bland
de 163 länder som ingick i den senaste översikten.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Irland har ratificerat ILO:s centrala konventioner om rätten till arbete och
därtill relaterade frågor. Omkring en tredjedel av privatanställda och 95 procent
av offentliganställda är fackligt anslutna.
Arbetslösheten i Irland låg på 4,7 procent år 2007. Antalet sysselsatta är högt ur
ett EU-perspektiv. Kostnaden för barnomsorg utgör dock ett hinder för
kvinnor som vill vara kvar, eller söka sig ut på arbetsmarknaden.
Rättsakten Employment Equality Act från 1998 innehåller grundläggande
lagstiftning för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Arbetsgivare är

förbjudna att diskriminera på nio olika grunder; kön, civilstånd,
familjesituation, sexuell läggning, religion, ålder, funktionshinder, ras och
tillhörighet till resandefolket.
Enligt en rapport publicerad av National Economic and Social Forum (NESF) i
november 2007 är endast en femtedel av personer med psykiska hälsohinder
sysselsatta. Vidare identifierade rapporten stigma och diskriminering som de
största hindren för dessa personer att integreras i samhället.
Irland har, som tidigare nämnts, inte undertecknat Konventionen om
migrantarbetares rättigheter (CMW).
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Irland avsätter 7,1 procent av BNP till hälso- och sjukvård. I årets statsbudget
ökades anslaget för hälso- och sjukvård med 11,3 procent. Enligt
Världshälsoorganisationens (WHO) senaste översikt av totala hälso- och
sjukvårdsutgifter per capita (privata och offentliga) kommer Irland på 15:e
plats i världen (Sverige 13:e).
Personer med låg inkomst och de över 70 år (cirka en fjärdedel av
befolkningen) har rätt till fri sjukvård. Nära hälften av irländarna har privat
sjukförsäkring.
Personer med privat sjukförsäkring har enligt ICCL tillgång till annorlunda och
oftast bättre hälso- och sjukvård i Irland än de som förlitar sig på de
statsfinansierade tjänsterna. Skillnaderna i de två olika systemen uppenbarades
under 2007 i ett omskrivet fall där en kvinna i offentlig vård fick vänta sju
månader på behandling och avled sedermera i magcancer. En kvinna på samma
avdelning och med samma åkomma, men i privat vård, fick behandling efter
några få dagar efter diagnosen.
Vården av psykiskt sjuka kritiseras av såväl regeringens eget tillsynsorgan som
organisationer för mänskliga rättigheter. Små och ojämnt fördelade resurser
resulterar bland annat i platsbrist och skillnader i vårdkvalitet. Problemet med
att psykiskt sjuka ofta förvaras i fängelser har berörts ovan.

12. Rätten till utbildning
Enligt Organisation for Economic Co-operation and Developments (OECD)
rapport Education at a Glance 2007 fullbordar 91 procent av irländare mellan
25-34 år gymnasiet, att jämföra med OECD-genomsnittet på 82 procent.
Rapporten visar även att Irland är bland de tre mest socialt jämställda länderna i
fråga om utbildningsresultat och tillgång till högre utbildning (delat med Finland
och Spanien). Irland spenderar dock mindre på utbildning än de flesta andra
OECD-länderna; 4,6 procent av bruttonationalprodukten jämfört med
genomsnittet på 5,8 procent.
De flesta grundskolor är avgiftsfria, men det tillkommer ofta kostnader för
skolböcker, uniformer samt examinationskostnader. Det finns statliga program
som bistår med bidrag för skolgång för lågavlönade familjer.
Irlands National Council for Special Education (NCSE) beräknar att över 190
000 barn (18 procent av alla barn) har speciella utbildningsbehov. Rättsakten The
Education for Persons with Special Educational Needs från 2004 introducerar
lämpliga åtgärder för barn med speciella utbildningsbehov. Lagen ålägger dock
inte Staten någon skyldighet att tillföra resurser för att uppfylla behoven, ett
faktum som bland annat bekräftades i ett uppmärksammat domslut i maj om
specialutbildning för autistiska barn.
Religiös diskriminering i utbildningssystemet förekommer. Medan
konstitutionens artikel 44 förbjuder religiös diskriminering i statsfinansierade
skolor tillåter rättsakten om utbildning, The Education Act, 1998, att skolor
diskriminerar elever grundat på religiösa normer. FN:s kommitté för
avskaffande av rasdiskriminering samt för barnens rättigheter har båda
rekommenderat att ytterligare icke-religiösa skolor upprättas i Irland (för
närvarande endast 1 procent) i syfte att erbjuda ett utbildningsalternativ till det
katolska och därmed även begränsa förekomsten av religiöst betingad
diskriminering.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den mycket snabba ekonomiska tillväxten under 1990-talet har bland annat lett

till en kraftig minskning av arbetslösheten (4,7 procent i år), vilket haft positiva
sociala effekter. Irland placerar sig på femte plats på United Nations
Development Programmes (UNDP) Human Development Index (FN:s
utvecklingsprograms lista över mänsklig utveckling)upp från tjugoförsta plats
1975. Fördelningen av välståndet är emellertid ojämn och kvardröjande
fattigdom, särskilt bland utsatta grupper, påtalas fortsatt i nationella och
internationella granskningar avIrland.
Enligt Irlands statistiska centralbyrå (Central Statistics Office) levde 17 procent
avbefolkningen i relativ fattigdom år 2006, dvs. deras inkomst var mindre än 60
procent av medelinkomsten. Närmare 7 procent av befolkningen levde i
konstant fattigdom (”consistent poverty”), dvs. de kunde inte bekosta
grundläggande nödvändigheter såsom mat, kläder eller bostad. Regeringens
nationella handlingsplan för social integrering, National Action Plan for Social
Inclusion 2007-2016, lanserades i februari 2007 med det överbryggande målet
att begränsa antalet personer i konstant fattigdom till mellan 2 och 4 procent per
2012 och helt eliminera den per 2016.
Ett kluster av frivilligorganisationer (Make Room Campaign) som arbetar med
hemlösa beräknar att omkring 5 000 personer är hemlösa i Irland. Enligt
organisationen Simon Communities, som bistår Irlands hemlösa, lider 90 procent
av de hemlösa av psykiska besvär medan närmare 50 procent har en psykisk
sjukdom. Regeringens huvudsakliga instrument för att begränsa antalet
personer som tvingas till hemlöshet är handlingsplanen Homelessness: An
Integrated Strategy, från 2000. Målet är att eliminera långtida hemlöshet per
2010.
När Irland ratificerade den reviderade Social Charter of the Council of Europe år
2000 valde det att utesluta artikel 31 om rätten till bostad med motiveringen att
det inte kunde garantera att artikelns innehåll uppfylldes.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter

Artikel 41.2.1° and 41.2.2° i den irländska konstitutionen uppfattas av ett flertal
kvinno- och mänskliga rättighetsorganisationer som en barriär till jämställdhet
mellan kvinnor och män. Den förstnämnda artikeln hänvisar till kvinnans ”liv i
hemmet” och den senare till att säkerställa att ”mödrar inte av ekonomiska skäl
ska tvingas arbeta och därmed försumma sina plikter i hemmet”. Såväl det
irländska parlamentets författningsutskott, All Party Oireachtas Committee on
the Constitution, som FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av
kvinnor har efterfrågat att dessa rader ersätts med ett alternativt språk eftersom
det nuvarande anses återspegla en föråldrad kvinnosyn.
Högsta Domstolen meddelade 1992 att abort endast får utföras när en
”uppenbar och substantiell risk” finns för moderns liv, inklusive självmord. I
mars 2002 röstade en majoritet av befolkningen mot ett lagförslag vilket
presenterats av regeringen för att kriminalisera abort och införelse av
fängelsestraff upp till tolv år. Folkomröstningen var den femte abortrelaterade
sedan 1983.
Enligt Amnesty är vissa grupper speciellt utsatta, eller riskerar att utsättas för
fysiskt eller mentalt våld, däribland hemlösa samt prostituerade kvinnor.
Könsbaserat våld mot kvinnor är enligt Amnesty ett av de grövsta och
vanligaste brotten mot de mänskliga rättigheterna i Irland och anses vara såväl
orsaken till som en konsekvens av bristen på jämställdhet i samhället.
Rape Crisis Network Ireland (RCNI) hävdar i en rapport publicerad i maj 2007
att polisens bristande brottsundersökningar är en bidragande orsak till det låga
antalet fällande domar i sexuella våldsbrott.
Antalet personer som är föremål för trafficking i Irland är enligt Amnesty okänt.
Ruhama, en organisation som arbetar med prostituerade kvinnor i Irland, har de
senaste sju åren identifierat åtminstone 200 offer för människohandel
(trafficking) I oktober 2007 upprättade regeringen en högnivågrupp av
tjänstemän i syfte att samordna bekämpningen av trafficking. För närvarande
är trafficking inte ett specificerat brott i den irländska lagstiftningen.
Bristen på barnomsorgsplatser och den höga kostnaden för dessa är ett stort
hinder för kvinnor i arbetslivet. Barnomsorg i Irland är bland de dyraste i

Europa. Den genomsnittliga barnomsorgskostnaden ligger på omkring € 120
per vecka och barn (över SEK 1 100). I vissa fall kan kostnaden överstiga €
200 per vecka och barn (närmare SEK 1 900). Offentliga satsningar görs för
att stimulera utbyggnaden av barnomsorgen.
15. Barnets rättigheter
Irland har en speciell barnminister och införde 2004 en Barnombudsman. I
Barnombudsmannens rapport Barriers to Children’s Rights från 2007 framställs
att barnets rättigheter i Irland beskärs av det faktum att barn inte behandlas som
en specifik grupp i den irländska konstitutionen. Artikel 41 i författningen, som
understryker att Familjen är samhällets grundläggande enhet, anses agera
hinder för barnets uttryckliga rättigheter. Under 2008 kommer sannolikt en
folkomröstning att äga rum om införandet i konstitutionen av en ny, fristående
artikel om barnets rättigheter. Artikelns föreslagna formulering har dock
kritiserats av ICCL som menar att den inte till fullo klarlägger barnets
uttryckliga rättigheter.
FN:s kommitté för barns rättigheter har uttryckt stark oro för beslutet att
genom kriminalrättslagen, Criminal Justice Act, från 2006 sänka
straffbarhetsåldern för mord och våldtäkt till 10 år.
Kommittén har även kritiserat det faktum att 16- och 17-åriga brottslingar
interneras tillsammans med vuxna i fängelset St Patrick’s. Regeringen har lovat
att flytta alla minderåriga till en ny anstalt per 2010. Nämnvärt är att St Patrick’s
är en av de tre anstalter som av CPT ansågs osäker för såväl interner som
fängelsepersonal.
Allvarliga problem med sexuella övergrepp mot barn inom katolska kyrkan i
det förgångna är fortsatt ett diskussionsämne.
Barnaga är förbjudet i skolor, men inte inom familjen. Organisationer för
barnens rättigheter arbetar för ett förbud.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk

Resandefolket i Irland omfattar cirka 30 000 personer. Diskriminering av
denna grupp förekommer regelbundet. Fattigdomens orsaker och följder, det
vill säga arbetslöshet, undermåliga bostadsförhållanden, låg eller ingen
utbildning, bristande hälsa och begränsat socialt deltagande, återfinns bland
resandefolket i Irland.
Regeringen anser fortfarande inte, trots påtryckningar sedan ett flertal år
tillbaka, att resandefolket kan erkännas som en etnisk minoritet. Motiveringen
är fortsatt att gruppen inte anses tillräckligt etniskt skild från befolkningen i
övrigt för att utgöra en homogen grupp.
Mot bakgrund av det relativt stora antalet asylsökande och den kraftiga
arbetskraftsinvandringen har kampen mot rasism och främlingsfientlighet blivit
allt viktigare. Regeringen har under senare år tagit initiativ till flera aktiviteter
som utbildningsinsatser, kampanjer och kulturprojekt med mera.
Rådande regelverk under Employment Permits Act 2006 har kritiserats för att
göra arbetande utländska medborgare beroende av sina arbetsgivare. Detta då ett
arbetstillstånd måste undertecknas av såväl sökanden som arbetsgivaren. Om
en utländsk medborgare vill byta arbetsplats måste den nya arbetsgivaren
underteckna tillståndet för att det ska fortsätta att gälla.
I juni 2007 inrättades funktionen som biträdande departementschef (Minister for
State) med ansvar för integrationsfrågor.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Katolska kyrkan har länge påverkat attityden mot homosexuella. Irland är dock
under snabb förändring, såväl ekonomiskt som i synen på familj och sexualitet.
Ett rättsfall i Europadomstolen 1988 ledde till att Irland fick häva sin
kriminalisering av homosexuella handlingar 1993.
Äktenskap skyddas särskilt i grundlagen, som befäster att giftermål mellan man
och kvinna är den enda officiellt erkända familjestrukturen. Sambor, oavsett
kön, har ingen speciell rättslig status vilket påverkar till exempel beskattning

och arv. Det statliga jämställdhetsorganet har argumenterat för att
samboförhållanden ska ges rättslig status. Ett lesbiskt sambopar har överklagat
ett domslut från High Court som förnekade dem ett rättsligt erkännande av
förhållandet. Paret har överklagat domen och fallet förväntas att tas upp i
Högsta Domstolen under 2008.
Samtidigt har regeringen i sitt program för 2007-2012 åtagit sig att lagstadga för
civilt partnerskap för par av samma kön. Inget lagförslag har emellertid ännu
presenterats.
18 Flyktingars rättigheter
Fram till början av 1990-talet hade Irland få asylsökande. Därefter ökade
antalet markant för att vissa år uppgå till över 11 000 sökande. År 2006 sökte
4 314 personer asyl i Irland.
Ansökningsprocessen för asylsökande har fortsatt kritiserats för att vara
komplicerad och tungrodd. Initiativ har tagits för att göra processen mer
enhetlig och transparent, i synnerhet vad gäller Refugees Appeals Tribunal som
är den instans som handlägger överklagan av beslut.
Enligt rådande irländsk lagstiftning omfattas inte asylsökande av landets
socialstödssystem. Istället får de mat och logi samt € 19,60 per vecka för vuxna
och € 9, 60 för barn för att täcka de grundläggande behoven. Beloppen har inte
ändrats sedan de fastställdes 1999. Asylsökande är begränsade till bostäder som
tilldelas dem av myndigheterna. De får inte utföra betalt arbete eller bedriva
högre studier under sin asylansökan. De kan, vid behov, ansöka om extra
bidrag för exempelvis böcker och skoluniformer.
Asylsökande kan häktas vid ankomst, under asylprocessen eller i väntan på
deportering. Enligt Amnesty uppfyller inte irländska lagar de internationella krav
som ställs vad gäller häktning av asylsökande. Vidare är det ofta
förekommande att dessa personer placeras på slutna anstalter istället för i
ändamålsenliga lokaler.

Irlands hälsomyndighet, Health Service Executive, har som ett av sina uppdrag
att omhänderta ensamkommande asylsökande barn. Enligt Amnesty har omkring
14 300 av dessa barn försvunnit varav ett flertal befaras ha blivit föremål för
människohandel.
Under våren 2007 presenterade regeringen ett lagförslag, Immigration,
Residence and Protection Bill 2007, som bland annat har till syfte att utöka och
stärkaStatens möjligheter att hantera framtida migrationsflöden till Irland. ICCL
befarar att vissa föreslagna åtgärder kan komma att orsaka bekymmer vad
gäller respekten för mänskliga rättigheter, däribland möjligheten till summarisk
avvisning av arbetare utan tillstånd och begränsade rättigheter för utländska
medborgare att gifta sig.
19. Funktionshindrades rättigheter
En studie presenterad av the European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions har visat att Irland är ett av de länder i Europa
som lägger minst resurser på bidrag till funktionshindrade. En nationell strategi
för funktionshindrade lades fram 2004 och satsningar har gjorts inom bland
andra transport- och hälsosektorerna för att bättre tillgodose funktionshindrades
behov.
Rättsakten The Disability Act som antogs 2005 ger funktionshindrade
rättigheten att få deras behov utvärderade. Lagen ålägger dock inte Staten
någon skyldighet att tillgodose identifierade behov, något som kritiseras av
bland andra den statligs finansierade oberoende kommissionen för mänskliga
rättigheter (IHRC).
Myndigheten för funktionshindrade, National Disability Authority, ansvarar för
standarder inom serviceområdet för funktionshindrade samt övervakar deras
implementering. Myndigheten har rapporterat att funktionshindrade
diskrimineras på arbetsmarknaden, såväl vad gäller möjligheterna till
sysselsättning som lönenivå. Detta i sin tur ökar risken för social uteslutning.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Flera irländska organisationer värnar om frågor om mänskliga rättigheter och
kan fritt bedriva verksamhet i Irland. Dialogen mellan dessa och regeringen
fungerar väl. Flera statliga myndigheter och ämbeten är också aktiva. Den
statligt finansierade oberoende kommissionen för mänskliga rättigheter (IHRC)
har planer på att utöka sin personal under 2008. Kommissionen samarbetar
nära med motsvarande kommission i Nordirland. Båda organisationerna
upprättades som en del av långfredagsavtalet om fred i Nordirland 1998.
Som tidigare nämnts kan regeringens lagförslag, Charities Bill, komma att
begränsa möjligheten för organisationer för mänskliga rättigheter att bedriva
verksamhet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Inget att rapportera utöver det som har beskrivits ovan

Mänskliga rättigheter i Frankrike 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Frankrike är en demokrati med god respekt för de mänskliga rättigheterna.
Konstitutionens skrivning om att alla medborgare är lika inför lagen, samt
definitionen av Frankrike som en ”odelbar republik” genomsyrar Frankrikes
sätt att hantera frågan om olika gruppers åtnjutande av de mänskliga
rättigheterna, jämför avsnitt 14-19.
***
Den allvarligaste kritiken mot Frankrike avseende respekten för mänskliga
rättigheter gäller situationen i landets fängelser och häkten. Samtidigt noteras
att regeringen vidtar åtgärder för att komma tillrätta med problemen.
Uppgifter om polisbrutalitet, särskilt mot invandrare, samt om straffrihet för
poliser har förekommit.
Det franska rättssystemet är överlag välutvecklat men Europarådets
kommissarie för mänskliga rättigheter (MR-kommissarie) har kritiserat
domstolarnas brist på resurser. Vidare har FN:s specialrapportör för
religionsfrihet varnat den franska regeringen för att den inte tillräckligt har
beaktat de långsiktiga indirekta konsekvenserna av förbudet mot att bära
tydliga religiösa symboler i offentliga skolor, särskilt faran för ökad
intolerans och rasism. FN:s kommitté mot rasism har dock berömt Frankrike
för flera initiativ som tagits för att bekämpa rasism.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Frankrike har ratificerat de mest centrala konventionerna om mänskliga
rättigheter.
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) samt
tilläggsprotokollet om enskild klagorätt. Tilläggsprotokollet om
avskaffande av dödsstraffet har inte undertecknats – se nedan om
Europakonventionen.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild
klagorätt.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT).
Tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr undertecknades den 16
september 2005 men har ännu inte ratificerats. Frankrike har dock
undertecknat och ratificerat Europarådets konvention mot tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1966.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC).
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen),
inklusive tilläggsprotokoll sex om avskaffande av dödsstraffet i fredstid.
Frankrike undertecknade tilläggsprotokoll 13, om avskaffande av
dödsstraffet under alla omständigheter den 3 maj 2002, men har ännu
inte ratificerat det.
Frankrike har gjort reservationer mot artiklar i ovan nämnda konventioner

som rör personer som tillhör minoriteter. Det gäller artikel 27 i konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 30 i konventionen om
barnets rättigheter. Reservationerna beror på den konstitutionellt fastställda
principen att alla medborgare är lika inför lagen och att Frankrike är en
”odelbar republik”, se avsnitt 1. Frankrike har därför inte velat lagstifta om
skydd för minoriteter eller ens erkänna förekomsten av minoriteter. Se vidare
under avsnitt 16.
Frankrike har gjort en deklaration enligt artikel 124 i Romstadgan för
internationella brottmålsdomstolen. Det innebär att franska medborgare som
anklagas för krigsförbrytelser samt personer som anklagas för att ha begått
nämnda brott på franskt territorium undantas från internationella
brottmålsdomstolens jurisdiktion sju år efter att stadgan trätt ikraft i
förhållande till Frankrike.
Frankrike rapporterar regelbundet till FN:s olika konventionskommittéer. I
några fall har dock rapporteringen skett med avsevärd fördröjning – sex år
för sent till kommittén mot tortyr och närmare fem år för sent till kommittén
för barnets rättigheter. Rapporterna förbereds av en oberoende nationell
kommitté för mänskliga rättigheter (Commission nationale consultative des
droits de l'homme), som består av representanter från såväl berörda
ministerier som franska specialister på området.
FN:s specialrapportör för religionsfrihet, Asma Jahangir, besökte Frankrike i
september 2005. Hennes slutsatser refereras under punkt 8 nedan.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det förekommer inte några uppgifter om utomrättsliga, summariska eller
godtyckliga avrättningar i Frankrike.
Flera internationella instanser har uttalat oro över situationen i franska
fängelser och häkten (se även under avsnitt 5). Senast var det Europarådets
före detta MR-kommissarie, Alvaro Gil-Robles, som i februari 2006

publicerade en rapport från ett besök i Frankrike i september 2005. GilRobles påpekade att franska fängelser är överbelagda. Överbeläggningen
beror på att antalet utdömda fängelsestraff har ökat samtidigt som
fängelsestraffen blivit längre. Extra resurser har anslagits, men de räcker inte
för att öka antaletfångvårdsplatser i tillräcklig utsträckning. Personer som
vistas i överbefolkade delar av fängelset straffas dubbelt, enligt Gil-Robles,
eftersom staten inte kan garantera dem de fängelseförhållanden som de enligt
lag har rätt till. I ett av de sju fängelser som Gil-Robles besökte ansåg han att
förhållandena närmade sig den nedre gränsen för mänsklig värdighet.
Den franska regeringen är medveten om problemet med överbeläggning i
fängelserna och beslutade redan 2002 att bygga ytterligare 13 200
fängelseplatser som beräknas bli klara 2011. Från 2003-2006 har statens
utgifter för fångvården ökat med 117 procent från 170 till 396 miljoner euro.
I juli 2006 satt 61 413 personer fängslade. Vid samma tidpunkt beräknade
man att det fanns 118,2 fängslade per 100 fängelseplatser i jämförelse med
118,7 per 100 platser året innan.
Europarådets tortyrkommittés besök vid franska fängelser under hösten 2006
gav upphov till en rapport publicerad i december 2007. Kritiken rör punkter
såsom överbeläggning, isolering av fångar samt undermåliga
hälsoförhållanden.
Rapporten lägger särskild tonvikt vid de tortyrliknande förhållanden som
fängelsekunder bemöts av då de blir föremål för hälsovård. Bland annat
kritiseras det faktum att undersökningar sker i ständig närvaro av polis och
att man därför inte respekterar individens rätt till mänsklig värdighet och
privatliv.
Rapporten innehåller också kritik mot att fängslade ibland tvingas vänta
isolerade på psykologisk hjälp i ibland upp till en vecka.
Även FN:s kommitté mot tortyr (CAT), som antog slutsatser om och
rekommendationer till Frankrike senast i november 2005, uttryckte oro över

situationen i fängelser och häkten. Den nationella kommittén för mänskliga
rättigheter har vidare understrukit i en rapport att staten måste vidta åtgärder
för att säkerställa att frihetsberövade personer får behålla sin mänskliga
värdighet och sina medborgerliga rättigheter. Europarådets MR-kommissarie
och den nationella kommittén för mänskliga rättigheter har också uppmanat
Frankrike att förbättra frihetsberövades möjlighet att behålla kontakten med
sin familj och tillgång till adekvat vård. För närvarande finns endast
familjeenheter vid tre fängelser i Frankrike. Justitie- och hälsoministrarna
utfärdade ett cirkulär i januari 2005 i vilket frihetsberövades rätt till vård, på
samma villkor som andra personer på franskt territorium, understryks.
I oktober 2006 tillkännagav den dåvarande justitieministern Pascal Clément
att Republikens ombudsman, le Médiateur de la République, skulle få i
uppgift att övervaka att regelverket efterlevs i fängelserna. Ombudsmannen
hade sedan 1973 möjlighet att intervenera i tvister mellan myndigheter och
enskilda, men har innan inte kunnat agera i förhållande till kriminalvården.
Utökningen av ombudsmannens befogenheter till fängelserna har ägt rum
under 2007 med ett första mål på ett genomförande i 25 stycken fängelser
innan årets slut.
CAT uttalade sig även om förekomsten av uppgifter om fall av kränkande
behandling och våld mot häktade personer. Kommittén uttryckte oro över att
personer som anhålls för allvarliga brott som terrorism eller narkotikahandel
inte har rätt att få tillgång till advokat förrän efter 72 timmar. Risken för
övervåld är som störst under de första timmarna efter anhållande. Även
Amnesty International har uttryckt oro över detta. Den före detta
justitieministern Pascal Clément lade i oktober 2006 fram ett förslag om att
förhör med anhållna ska videofilmas – något som Amnesty International har
föreslagit som åtgärd mot polisbrutalitet. Förslaget antogs av parlamentet i
februari 2007 i samband med en större reform på justitieområdet.
CAT rekommenderade Frankrike att följa upp och utdöma proportionerliga
straff till poliser som utfört eller tillåtit våldshandlingar eller kränkande
behandling. I Amnesty Internationals rapport från april 2006 kritiseras

Frankrike för att sedan tio år systematiskt underlåta att ordentligt utreda eller
bestraffa dödsfall och fall av allvarlig misshandel som poliser stått anklagade
för. En stor del av offren har varit av utländskt ursprung, varför Amnesty
betecknade brotten som rasistiska. Enligt rapporten råder en sorts straffrihet
för poliskåren, något som också Europarådets MR-kommissarie noterade,
jämför avsnitt 7.
Det finns en nationell kommission för ”säkerhetsetik”, La Commission
Nationale de la Déontologie de la Sécurité (CNDS), som är en oberoende
myndighet med uppgift att övervaka och främja etiken hos de personer och
organ som sysslar med säkerhet, exempelvis poliskåren. Kommissionen för
säkerhetsetik nämner i sin årsrapport för 2006, publicerad i januari 2007, ett
flertal exempel på polisbrutalitet, förnedrande kroppsvisiteringar och
överdriven användning av handfängsel både i samband med anhållanden och
vid identitetskontroller. Det finns också exempel på godtyckliga
kvarhållanden på polisstationer.
Kommissionen uttrycker också oro för att en ökande andel klagomål om
polisbrutalitet kommer från utsatta personer (minderåriga, olagliga
invandrare och psykiskt sjuka). CNDS kritiserar i sin rapport för 2006
dessutom inrikesministern för att under flera års tid inte ha följt de
rekommendationer som kommissionen gett, och istället ha överlämnat
ansvaret till den nationella polisens ledning. Antalet anmälningar till CNDS
ökar och under 2006 inkom 140 anmälningar jämfört med 102 året innan,
vilket innebär en ökning med 25 procent.
Europarådets förre MR-kommissarie Alvaro Gil-Robles uttryckte i sin
rapport uppskattning för arbetet som kommissionen för säkerhetsetik utför
ochuppmanade regeringen att stärka kommissionens befogenheter och öka
dessresurser. Kommissarien påpekade att det var märkligt att regeringen flera
år irad beslutat att minska kommissionens resurser och endast ändrat sitt
beslutefter påtryckningar från parlamentariker och frivilligorganisationer.
Kommissionen för säkerhetsetik kan endast ta emot klagomål från
parlamentariker och den franska barnombudsmannen. MR-kommissarien

rekommenderade att även drabbade individer borde få vända sig till
kommissionen.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet i fredstid avskaffades 1981. Frankrike har inte tillträtt
tilläggsprotokollet om avskaffande av dödsstraff som är knutet till
FNkonventionen om medborgerliga och politiska rättigheter men
undertecknade tilläggsprotokoll nr 6 till Europakonventionen om avskaffande
av dödsstraff i fredstid 1983. Konventionen trädde för Frankrikes del ikraft
1986.
Den 3 maj 2002 undertecknade Frankrike tilläggsprotokoll nr 13 till
Europakonventionen om mänskliga rättigheter, ett protokoll som innebär ett
totalförbud mot dödsstraff – alltså även i krigstid. Frankrike har ännu inte
ratificerat konventionen, något som Europarådets MR-kommissarie
uppmanat regeringen att åtgärda.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det förekommer inte uppgifter om ofrivilliga försvinnanden i Frankrike.
Både Europarådets före detta kommissarie för mänskliga rättigheter (MR)
och Amnesty International har uttryckt oro över att anhållningstiden, vid
misstanke om terrorism och organiserad narkotikabrottslighet, kan uppgå till
sex dygn. Se avsnitt 3 ovan om tillgång till advokat.
FN:s kommitté mot tortyr (CAT) uttryckte i november 2005 oro över det
stora antalet häktade personer i Frankrike, samt längden av häktningstiden.
En dryg tredjedel av fängelsebefolkningen i Frankrike, runt 20 000 personer,
utgörs av häktade (détention provisoire). Det är personer som inte fällts för
något brott och enligt gängse rättsprinciper anses vara oskyldiga
(oskuldspresumtionen).
Statistiken anger att 3 procent av de häktade, flera hundra personer per år,
släpps utan att talan väckts eller efter frikännande. Genomsnittstiden för
häktning var under 2004 8,4 månader. Vidare är häktena, liksom fängelserna,

överfulla, jämför avsnitt 3.
År 2006 begick 97 frihetsberövade (både häktade och dömda) självmord.
Denna siffra är något lägre än motsvarande siffror från år 2005 och 2004. Av
alla självmord i fängelserna begås nästan hälften av personer som sitter i
häkte i väntan på rättegång.
Före detta justitieminister Pascal Clément var initiativtagare till en reform
som går ut på att häktade ska få sitt frihetsberövande prövat i en förhandling
var sjätte månad. Reformen antogs i parlamentet i februari 2007. Värt att
notera är att en häktad person dessförinnan inte hade rätt att regelbundet
ställas inför en domare. Personen fick lämna in hur många skriftliga
begäranden om frigivning som den önskade, men frihets- och
fängseldomaren kallade inte till förhandling eller ändrade sitt beslut om det
inte hade framkommit nya omständigheter.
I sammanhanget bör framhållas att CAT välkomnade att Frankrike utfärdat
en förordning om att tillåta besök i häktena av bland annat representanter
från FN:s kontor för mänskliga rättigheter och humanitära organisationer.
CAT välkomnade också att regeringen i september 2005 genomförde ett
beslut från år 2000 om att inrätta en nationell övervakningskommitté för
situationen i häktena, La Commission nationale de suivi de la détention
provisoire.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Frankrike är en rättsstat med ett fungerande rättssystem. Allas likhet inför
lagen är en av de grundläggande republikanska principerna som är fastställd i
konstitutionen (jämför avsnitt 15 in fine). Europarådets före detta
kommissarie för mänskliga rättigheter (MR), Alvaro Gil-Robles,
konstaterade i sin rapport om Frankrike från februari 2006 att den positiva
bilden av människorättsskyddet i Frankrike i stor utsträckning beror på
landets aktivism för mänskliga rättigheter på internationell nivå samt på ett
stort antal kompetenta och hängivna människorättsorganisationer i Frankrike,
som utför viktigt arbete för att skydda utsatta grupper i samhället.

Människorättsorganisationerna är dock beroende av statliga medel för att
fungera och MR-kommissarien hade intrycket att deras finansiering i många
fall höll på att minska.
Frankrike fälldes i 87 fall av Europadomstolen för mänskliga rättigheter
under 2006. Antalet klagomål till domstolen ökade något jämfört med 2005.
De flesta av de fällande domarna 2006 gällde brister i försvarets rättigheter i
straffrättsliga processer, främst underlåtenhet att ge försvaret tillgång till
samma dokument som åklagarsidan. Den andra vanligaste
konventionskränkningen gällde utdragna rättsprocesser i förvaltnings- och
straffrättsliga mål.
I det allmänna rättsväsendet finns särskilda instanser för civil- och
straffrättsliga mål som rör barn. I sådana fall är domarna och, i straffrättsliga
fall, åklagarna specialiserade på att hantera barn. Barn kan åtalas inför
domstol från 14 års ålder, men det är inte samma processrättsliga regler som
tillämpas på minderåriga (under 18 år) som på vuxna. Barndomarna utdömer
ofta samhällstjänst eller utbildande åtgärder som påföljd. Det hindrar inte att
domarna har befogenhet att utdöma stränga straff, inklusive fängelsestraff,
för barn. I januari 2005 var 744 minderåriga personer frihetsberövade.
Europarådets före detta MR-kommissarie påtalade, i sin rapport om
Frankrike från februari 2006, den uppenbara bristen på resurser hos
domstolarna. MRkommissarien har också kritiserat att polisen inte är skyldig
att informera anhållna personer om rätten att tiga, något som försvagar
oskuldspresumtionen. Även försvarsadvokatens begränsade
handlingsmöjligheter under anhållnings- och häktningstiden påpekades av
MRkommissarien.
Kränkningar av vissa mänskliga rättigheter kan, utöver domstolarna, också
anmälas till Republikens ombudsman (se avsnitt 3), barnombudsmannen (se
avsnitt 15), och till den höga myndigheten mot diskriminering (se avsnitt 16).

7. Straffrihet
FN:s kommitté mot tortyr (CAT), Europarådets kommissarie för mänskliga
rättigheter och Amnesty International har uttryckt oro över att det råder ett
”straffrihetsklimat” för brott som begås av poliser. CAT uppmanade
Frankrike att se över principen om diskretionär åtalsplikt då den innebär att
åklagaren har möjlighet att underlåta att utreda eller åtala anmälningar om till
exempel tortyr som utförts av poliser. (Se även avsnitt 3.)
Regeringen lade sommaren 2006 fram en proposition som syftar till att
harmonisera den franska lagstiftningen med Romstadgan för den
internationella brottmålsdomstolen. Förslaget innebär att lagstiftningen kring
brott mot mänskligheten stärks; ett nytt kapitel om krigsbrott införs i
strafflagen, med ett trettiotal nya kriminaliseringar, bland annat förbud mot
att offentligen uppmana till folkmord. För att kunna lagföra alla som bidragit
till brottet preciseras också vilka omständigheter som kan utgöra medhjälp,
och det beskrivs uttömmande vilka gärningar som ska anses vara brott mot
mänskligheten. Man föreslår även att preskriptionstiden förlängs till
maximalt 30 år mot nuvarande 10. Den nationella kommittén för mänskliga
rättigheter har kritiserat förslaget, främst för att det inte tar upp frågan om
universell jurisdiktion, trots att det är en nödvändighet för att undvika
problematiken kring straffrihet. Dessutom anses det inkonsekvent i
förhållande till den tidigare regleringen om samarbete med de internationella
krigstribunalerna för forna Jugoslavien och Rwanda, eftersom Frankrike där
ges möjlighet att lagföra personer som begår brott mot dessa domstolars
stadgar. Propositionen ligger sedan i juli 2006 för behandling i
nationalförsamlingen.
Jämför även avsnitt 14 om utvidgad jurisdiktion för könsstympning.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
I Frankrike antogs en pressfrihetslag redan 1881. Yttrande- och tryckfriheten
har alltså en historisk tradition och stark förankring i samhället.
Yttrandefriheten har dock en gräns. Bötes- och fängelsestraff föreskrivs för

personer som uppmanar till särskilt allvarliga brott (till exempel mord,
våldtäkt, krigsbrott, terrorism). Vidare föreskrivs bötes- eller fängelsestraff
för personer som uppmuntrar till diskriminering på grund av ras,
medborgarskap, etniskt ursprung, religion, kön, sexuell läggning eller
handikapp.
Redan 1992 antogs i Frankrike en lag med fängelsestraff mot den som
förnekade förintelsen under andra världskriget. I oktober 2006 antog
parlamentets första kammare, nationalförsamlingen (jämför avsnitt 9), en lag
för att också straffbelägga förnekandet av det armeniska folkmordet 1915.
Lagen har ännu inte behandlats i andra kammaren, senaten. Det är inte
regeringen som tagit initiativ till lagen, utan detta gjordes av en grupp
oppositionspolitiker.
Organisationen Reportrar utan gränser har uttryckt oro för att källsekretessen
försämrats, i synnerhet för frilansande journalister, efter att polis och
åklagare givits utökade befogenheter att begära in uppgifter för
rättsutredningar.
Uppgifterna skall lämnas ut med journalistens samtycke om journalisten
tillhör en redaktion eller massmedieföretag. Frilansande journalister har dock
inte givits samma ställning, utan bötfälls om de inte frivilligt lämnar ut
uppgifter som polis eller åklagare begär in. Reportrar utan gränser arbetar för
attförbättra skyddet för journalisters källor i Frankrike.
I Frankrike är stat och kyrka åtskilda. I konstitutionen fastställs att republiken
är konfessionslös, une République laïque (jämför avsnitt 1). Denna princip
lades fast när religionerna i Frankrike i stort sett enbart bestod av katolicism,
protestantism och mosaisk trosbekännelse (judendom). Med invandringen
från Nordafrika under senare hälften av 1900-talet, och därmed en ökande
andel muslimska troende i det franska samhället, har vissa aspekter av denna
princip börjat ifrågasättas.
FN:s specialrapportör om religionsfrihet, Asma Jahangir, besökte Frankrike i

september 2005. När hon avslutade sitt besök konstaterade hon att
religionsfriheten generellt sett respekteras i Frankrike.
Varje person har rätt att bilda en förening med religiöst syfte utan att
registrera sig eller söka tillstånd hos myndigheterna. Däremot måste religiösa
samfund få tillstånd av inrikesministeriet för att åtnjuta skattemässiga
fördelar. Dessa fördelar beviljas samfund som respekterar allmän ordning
och som har trosutövning som enda syfte, en formulering som utesluter all
kommersiell verksamhet.
Föreningar med Jehovas vittnen har haft svårt att uppnå status som religiöst
samfund eftersom parlamentets undersökningskommission om sekter och
minderåriga betecknat de troendes vägran att bevilja barn blodtransfusion
som psykologisk misshandel och därmed ett hot mot allmän ordning. Denna
tolkning avvisades av Högsta domstolen redan år 2002 och från
inrikesministeriets sida fastslås tydligt, senast i oktober 2006, att Jehovas
vittnen mycket väl kan få ställning som ett religiöst samfund.
Sedan 2004 är det i Frankrike förbjudet i lag att bära kläder eller symboler
som tydligt (ostensiblement) visar religionstillhörighet i offentliga skolor, till
exempel muslimska sjalar, judisk kippa eller stora krucifix. Lagen föregicks
av en livlig nationell debatt, men har i stort sett vunnit allmän acceptans.
FN:s kommitté mot rasdiskriminering (CERD) rekommenderade i februari
2005 Frankrike att övervaka att lagen inte ledde till ökad diskriminering samt
att lösa tillämpningsproblem genom dialog för att inte urholka barns rätt till
utbildning.
När FN:s specialrapportör för religionsfrihet besökte Frankrike i september
2005, konstaterade hon att lagen hade fördelen att skydda flickor som
medvetet eller omedvetet utsätts för könsdiskriminering för att de måste bära
slöja. Samtidigt hindrar lagen ungdomar som önskar bära religiösa symboler
i skolan från att visa sin religionstillhörighet. Enligt specialrapportören har
de långsiktiga indirekta konsekvenserna av lagstiftningen inte beaktats
tillräckligt.

Hon varnade särskilt för den förödmjukelse som unga muslimska kvinnor
kan uppleva för att de hindras från att bära slöja i skolan samt den
stigmatisering av muslimsk slöja som noterats även utanför skolmiljön.
FN:s specialrapportör för religionsfrihet berömde den franska regeringen för
dess vaksamhet för att bekämpa antisemitism och de åtgärder som vidtas för
att säkra trosutövning i fängelserna.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Det franska politiska systemet brukar betecknas som halvpresidentiellt.
Landet har en folkvald president som är statsöverhuvud. Dessutom har man
ettparlament uppdelat i två kamrar – nationalförsamlingen samt senaten.
Presidenten väljs för femårsperioder, precis som nationalförsamlingen.
Förestående ändringar i konstitutionen kommer sannolikt bekräfta
presidentens faktiska inflytande på regeringens politik samtidigt som
parlamentets roll stärks.
Det är svårt att säga exakt hur stor andelen folkvalda med invandrarbakgrund
är eftersom statistik om etnisk och kulturell bakgrund hos franska
medborgare inte får förekomma i Frankrike (se vidare avsnitt 16). Bofasta
icke EUmedborgare har fortfarande inte rösträtt vare sig i lokala eller
nationella val, trots att ett flertal lagförslag lagts fram de senaste åren.
Andelen kvinnor är fortsatt låg i regeringen och i parlamentet trots att
jämställdhet mellan män och kvinnor skrivits in i konstitutionen, och att
partier som inte har lika andel män och kvinnor på valbar plats bestraffas
ekonomiskt (jämför avsnitt 14 nedan). I den nuvarande regeringen är 11 av
33 platser tillsatta med kvinnor, i nationalförsamlingen sitter det endast
kvinnor på 106 av 577 platser, och i senaten är kvinnorna 58 stycken av totalt
331 senatorer.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Frankrike har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta
centrala konventioner på området mänskliga rättigheter (om föreningsfrihet

och förhandlingsrätt, icke-diskriminering i arbetslivet, förbud mot
tvångsarbete samt förbud mot barnarbete).
Ungefär åtta procent av arbetskraften är med i en fackförening, där merparten
utgörs av statsanställda. Likväl har fackföreningarna både ekonomiskt och
politiskt inflytande. Både fackföreningar och arbetsgivarorganisationer har en
lagstadgad roll inom olika administrationer. Strejkrätten är väl underbyggd i
lag, och alla former av bestraffning av strejkdeltagare samt diskriminering på
arbetsplatsen på grund av facktillhörighet är förbjuden.
Trots detta har det visat sig att anställda med fackliga uppdrag i lägre grad
befordras och oftare avskedas, något som allvarligt kritiserats av de franska
fackförbunden. Inom den privata sektorn finns det kollektivavtal men dessa
blir giltiga först om de är mer förmånliga för löntagarna än arbetsrätten.
Arbetsavtal gäller alla anställda, inte bara de fackligt anslutna.
Det finns en lagstadgad minimilön, salaire minimum interprofessionnel de
croissance, SMIC. Denna uppgår sedan juli 2007 till 8,44 euro/timme
alternativt 1 280 euro/månad (cirka 12 000 SEK/månad) beräknad på 35timmars arbetsvecka.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Frankrike har ett väl utbyggt hälsovårdssystem som är tillgängligt för alla.
OECD betecknar fransk sjukvård som en av världens bästa. De nationella
utgifterna för hälsosektorn uppgick 2006 till 11,1 procent av BNP, vilket är
den tredje högsta nivån bland OECD-länderna.
Ett antal sjukvårdsreformer genomförs för att åtgärda underskottet i
socialförsäkringssystemet och för att bättre kontrollera sjukfrånvaron i
landet, bland annat sänktes under 2006 ersättningarna för vissa läkemedel.
Regeringen har infört obligatoriska allmänläkarbesök till ett lågt pris (idag en
euro) för att begränsa dyrbar specialistsjukvård vid förstagångsbesök.
Beräknad livslängd år 2007 var 80,6 år (77,2 år för män och 84,1 år för
kvinnor).

12. Rätten till utbildning
Den franska motsvarigheten till svenska folkskolan skapades av Jules Ferry
1882 som ett led i att sprida de republikanska värderingarna (jämför avsnitt
1).
Den franska skolplikten sträcker sig idag från sex till sexton års ålder, såväl
för franska barn som utländska barn som vistas i Frankrike. Även barn som
saknar uppehållstillstånd, det vill säga vistas illegalt i landet, har rätt till
utbildning (jämför avsnitt 15). Statligt understöd utgår både till offentliga
och privata skolor som har avtal med staten. Merparten av de privata
skolorna har katolsk profil.
Frankrike lägger ner stora resurser på utbildningssektorn. I
budgetpropositionen för 2007 representerar utbildningssektorn cirka 23
procent av statens totala budget. Enligt siffror från OECD spenderar
Frankrike 4,2 procent av BNP på utbildning i grundskola och gymnasium,
jämfört med 3,9 procent i genomsnitt bland övriga medlemsländer. För
enbart gymnasiet ligger Frankrikes kostnader hela 24 procent över
genomsnittet.
Antalet undervisningstimmar överstiger det europeiska snittet och andelen
elever som går om en eller flera klasser är den högsta inom OECD. De
franska elevernas resultat förefaller, enligt OECD:s jämförelser, inte stå i
paritet till de resurser som läggs ner. I matematik når man endast medelgoda
resultat trots att man ägnar flest undervisningstimmar av alla OECD-länderna
åt detta ämne.
Offentlig skolgång är i princip kostnadsfri, inklusive på universitetsnivå.
Eleverna måste dock själva köpa sina böcker och i vissa fall avlägga en låg
skolavgift. 81 procent av befolkningen i den relevanta åldersgruppen tar
gymnasieexamen. 65 procent av befolkningen har en utbildningsnivå som
motsvarar åtminstone gymnasieexamen, och 24 procent av befolkningen har
eftergymnasial kompetens, varav 25 procent av kvinnorna och 23 procent av
männen.

Undervisning i mänskliga rättigheter sker bland annat genom undervisningen
om franska revolutionens ideal gällande mänskliga rättigheter.
Sedan läsåret 2004-2005 är det förbjudet att bära kläder eller symboler som
tydligt visar religionstillhörighet i offentliga skolor. Förbudet hänför sig i
första hand till huvudduk/slöja, men också till judisk kippa och stora kors.
(Jämför avsnitt 8 om religionsfrihet.)
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Frankrike är överlag god. Under 2006 var Frankrikes
BNP/capita 28 356 euro och under 2005 var köpkraftspariteten i Frankrike
nio procent högre än genomsnittet i EU:s 25 medlemsländer.
Landets fördelningspolitik och sociala välfärdssystem är väl utvecklade. År
2005 avsattes ungefär 536 miljarder euro, motsvarande knappt 30 procent av
BNP, för finansiering av de sociala skyddsnäten. Inom EU är det endast
Sverige som avsätter en procentuellt högre andel, drygt 32 procent av BNP.
Exempel på detta är bland annat RMI, Revenu Minimum d´Insertion, den
franska motsvarigheten till det svenska socialbidraget, som man har rätt till
om man inte är berättigad till arbetslöshetsersättning. RMI uppgick år 2007
till 440,86 euro/månad och beloppet stiger i förhållande till antalet barn som
är beroende av den bidragstagande föräldern.
Trots ett välfungerande socialt skyddsnät tenderar den sociala utslagningen
att öka. Som exempel kan nämnas att antalet mottagare av socialbidrag mer
än fördubblats sedan 1990 (år 2005 1,2 miljoner). Under 2005 levde enligt
franska statistiska centralbyrån (INSEE) 6,3 procent av fransmännen, vilket
är ca 3,7 miljoner människor, under fattigdomsgränsen (mindre än 657 euro
per månad).
Det bör noteras att nämnda siffra inkluderar de ensamstående personer som
erhåller RMI, se ovan.

Från 2008 genomförs ett lagförslag som innebär att den enskilde kan föra
talan emot staten om man inte erbjuds skälig bostad.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Flera åtgärder har de senaste åren vidtagits i Frankrike för att stärka kvinnans
ställning – bland annat har kvinnor numera den symboliskt viktiga rätten att
ge sitt namn till sina barn. Idag kan föräldrarna välja om faderns eller
moderns efternamn ska gå vidare till barnen, vilket innebär att nom
patronymique ersatts av nom de famille inom den franska civilrätten. Olika
expertgrupper som har till uppgift att övervaka kvinnans roll och
genomförandet av nationell jämställdhetspolitik och internationella regelverk
har införts i nationell rätt.
Ett praktiskt hinder för ekonomisk jämställdhet är föräldraförsäkringen, där
pappan endast är berättigad till 11 dagars betald ledighet i samband med
födseln (vid tvillingfödsel 18 dagar), vilket kan ha en negativ inverkan på
föräldrars lika möjlighet till att kombinera föräldraskapet med förvärvsarbete
eller studier. Kvinnan har rätt till tre månaders föräldraledighet i samband
med barnets födelse. Om löneskillnader mellan kvinnor och män, jämför
avsnitt 10.

proportionella val, regionfullmäktige, fullmäktige i kommuner med fler än 3
500 invånare samt val till Europaparlamentet. Enligt lagen skall 50 procent
av varje partis kandidater - med en felmarginal på två procent - utgöras av
kvinnor. Om kvoten inte uppfylls straffas partierna genom en minskning av
det statliga partistödet. Den gången godkände det Konstitutionella rådet
lagen med hänvisning till att det i konstitutionen stipuleras att lagen ska
uppmuntra samma tillträde för kvinnor och män till valbara politiska mandat.
I praktiken har effekten av jämställdhetslagen blivit marginell på nationell
nivå, jämför avsnitt 9 ovan. På regional nivå har den kvinnliga
representationen dock ökat markant under 2000-talet.
Våld i hemmet faller under allmän strafflag och det är i domstol en
försvårande omständighet om förövaren av ett våldsbrott var eller hade varit
gift eller registrerad partner till offret. Den lagliga åldern för giftermål är 18
år för både kvinnor och män. Regeringen håller på att genomföra en
handlingsplan mot våld mot kvinnor 2005-2007 och stödjer, både politiskt
och ekonomiskt, program för hjälp till utsatta kvinnor.
Under de senaste åren har unga kvinnors och flickors utsatta situation i
framför allt Paris invandrartäta förorter alltmer uppmärksammats. Från
regeringens sida förs en aktiv politik mot traditioner som inskränker kvinnors
självbestämmande, till exempeltvångsäktenskap och könsstympning.

Franska företagsstyrelser uppvisar en svag kvinnlig representation. I de 40
största företagen på Parisbörsen är den kvinnliga representationen enbart nio
procent. I februari 2006 antog den franska nationalförsamlingen en lag om
jämställdhet i företag som bland annat innehöll en artikel om att en fransk
företagsstyrelse, innan utgången av år 2010, skulle få bestå av högst 80
procent av ett och samma kön men den ogiltigförklarades dock av
Konstitutionella rådet.

Hedersrelaterat våld uppmärksammas dock inte av regeringen i nuläget. Ett
flertal frivilligorganisationer samarbetar med regeringen för att stödja utsatta
kvinnor av utländskt ursprung, till exempel Migrations et cultures de Turquie
(Elele), Groupe femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles (GAMS),
Voix de femmes, Association Fatoumata pour l'émancipation des femmes
(AFEF).

Det finns dock regler om könskvotering på det politiska området. Redan år
2000 antogs en lag om jämställdhet i landets folkvalda församlingar (La loi
sur la parité). Lagen gäller val till nationalförsamlingen, senatens

Den franska regeringen bekämpar aktivt förekomsten av tvångsäktenskap.
Den ovan nämnda organisationen GAMS uppskattar att 70 000 flickor i
Frankrike mellan 10 och 18 år riskerar att bli offer för tvångsäktenskap. Båda

makarnas samtycke är nödvändigt för att äktenskapet ska bli giltigt. År 2006
skärptes formkraven på äktenskap som ingås utomlands. Vidare förlängdes
perioden för att invända mot ett äktenskaps giltighet från sex månaders
samlevnad till fem år från äktenskapets ingående.
Kvinnlig könsstympning bestraffas i Frankrike som våld som medfört
stympning eller permanent handikapp eller, i förekommande fall, vållande till
annans död. Straffsatsen innehåller höga böter samt tio till tjugo års fängelse,
beroende på omständigheterna. Det är en försvårande omständighet om offret
är under 15 år. Regeringen bedömer att den stränga franska lagstiftningen lett
till att de flesta flickor som könsstympas utsätts för övergreppet under resor
till familjens ursprungsland, där könsstympning är tillåten eller tolereras.
Under 2006 har lagen därför ändrats så att franska domstolar har jurisdiktion
över könsstympning som genomförts utomlands om offret är permanent
bosatt i Frankrike.
Frankrike är både transit- och destinationsland för offer för människohandel,
främst med kvinnor och minderåriga från Östeuropa och Afrika. Frankrike
ratificerade år 2002 tilläggsprotokollet om människohandel till FN:s
konvention om gränsöverskridande brottslighet. Människohandel är ett
separat brott i den franska brottsbalken. Offer för människohandel, som
samarbetar med myndigheterna för att utreda de brott som begåtts, kan få
tillfälligt uppehållstillstånd i Frankrike och mildare straff kan utdömas för
personer som anger eller vittnar mot personer som deltagit i människohandel.
Offret kan få permanent uppehållstillstånd om dess medverkan leder till att
en person dömts för människohandel. Amnesty International har starkt
kritiserat att offretsmöjlighet att beviljas uppehållstillstånd inte regleras som
en rättighet utan istället beror på prefektens (motsvarande landshövdingens)
välvilja, vilket är ett oförutsägbart villkor, samt på att en annan person
verkligen fälls i domstol för människohandel.
Det finns ett centralt organ inom inrikesministeriet för bekämpning
avmänniskohandel – OCRTEH (l'Office central pour la répression de la

traite des êtres humains).
15. Barnets rättigheter
I den franska barnombudsmannens årsrapport från november 2007
framkommer att antalet klagomål uppgått till 2 600 under det gångna året. 60
procent av klagomålen kommer från barn mellan sju och femton år.
Barnombudsmannen konstaterar att de rättigheter som oftast kränks rör
barnens värdighet och respekten för familjen. Det gäller rätten att ha en
relation med sina föräldrar, skydd mot våld och fara, rätt till utbildning och
rätten att bli hörd i samband med beslut som angår barnet. Det vanligaste
problemet gäller att upprätthålla kontakten med båda föräldrarna vid
separation. Ärenden som gäller utländska barn har tredubblats från maj 2000,
när barnombudsmannen inrättades, till juli 2005 och problem med
skolgången har fördubblats. Svårigheter med bostadssituationen är ett nytt
problem som barnombudsmannen har uppmärksammat (jämför avsnitt 13
ovan).
Familjeministeriet har en telefonlinje för utsatta barn, som tar emot cirka
800 000 samtal per år. Det finns också ett nationellt observatorium för barn i
fara, Observatoire National de l'Enfance en Danger (ONED), vars uppgift är
att öka medvetenheten om barn som far illa i Frankrike genom att
dokumentera, forska och publicera statistik. FN:s kommitté för barns
rättigheter har välkomnat att franska myndigheter anser barnaga oacceptabel,
men rekommenderade år 2004 Frankrike att genom lag uttryckligen förbjuda
barnaga i familjen, skolor och samtliga institutioner inom barnomsorgen.
Någon sådan lag har inte föreslagits av regeringen.
I februari 2007 antogs av parlamentet en ny lag om skydd av barn. Mer
resurser ska läggas på att förebygga och upptäcka problematiska situationer.
Vidare ska flera skyddsåtgärder inrättas – som till exempel daglig eller
regelbunden avstämning med en social institution - så att inte
omhändertagande blir det enda alternativet till att stanna i hemmet.

Under 2006 föreslog regeringen också en lag för att förebygga brottslighet
som i första hand rörde barn och ungdomar. Lagen presenterades för senaten
i september 2006 men har ännu inte antagits. I lagen ska borgmästarna ges
utökat ansvar att förebygga brottslighet, till exempel ska de få tillgång till
konfidentiell information från socialarbetare om hygieniska, sociala eller
utbildningsmässiga svårigheter. Borgmästaren ska också kunna föreslå
stödåtgärder för föräldrar inom ramen för ett råd för familjers rättigheter och
skyldigheter, som ska inrättas i städer som har över 10 000 invånare. Vidare
föreslås att minderåriga redan från tretton års ålder ska kunna föreläggas
straffrättsliga påföljder under upp till tolv månader i form av
medborgarutbildning, skyldigheter i skolan, läkarbesök eller olika så kallade
dagsaktiviteter. (Jämför avsnitt 6 ovan om gällande regler för ungdomar i
rättssystemet.) Det ska också bli möjligt att placera barn från tio års ålder
under en månad i en särskild utbildningsinstitution, under ett år i en
internatskola eller att utdöma ”genomförande av skolarbete”. Domstolarna
ska vidare kunna utdöma skyldighet för den unge att reparera föremål som
förstörts samt föreskriva föräldrar till brottsliga barn utbildning i ansvar och
om faran med narkotika.
Den nationella kommittén för mänskliga rättigheter har riktat allvarlig kritik
mot lagförslaget, särskilt för att straffrättsliga åtgärder ges väsentligt större
plats än förebyggande eller utbildande åtgärder trots att lagen rör ungdomar
från tio års ålder. Kommittén har också kritiserat att borgmästaren
rutinmässigt kommer att få tillgång till alltför privat information och påpekat
brister i rättssäkerheten inför rådet för familjers rättigheter och skyldigheter.
Från domarkåren har också påpekats att borgmästarens nya befogenheter i
lagen rubbar balansen mellan den verkställande och den dömande makten.
Frankrike har ratificerat ILO:s konvention nr 182 angående barnarbete.
Anställning av barn under 16 är med ett fåtal undantag (till exempel inom
modeindustrin) förbjuden, liksom hårt arbete för dem som är under 18 år.
Övervakningskommittén för situationen i häktena, La Commission nationale
de suivi de la détention provisoire (jämför avsnitt 5 ovan), har konstaterat att
Frankrike bryter mot FN:s regler om skydd av frihetsberövade barn.

Övervakningskommittén gör i en rapport gällande att minderåriga sitter
häktade i samma byggnader som vuxna, och att barnen inte har avskilda
utrymmen. Rapporten visar ytterligare att häktade minderåriga i vissa fall
hålls anhållna i samma lokaler, ibland samma celler, som dömda. Den
nationella kommittén för mänskliga rättigheter har dragit samma slutsatser i
en rapport om minderårigas situation i fängelser och uppger även att flickor
på nationella anstalter har färre möjligheter till utbildning och social
återanpassning än pojkar.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Frankrike har inte undertecknat Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter, och har inte heller ratificerat Europarådets konvention
om regionala språk och minoritetsspråk.
Den republikanska grundpelaren om allas lika värde, samt definitionen av
Frankrike som en ”odelbar republik”, jämför avsnitt 1, leder till att Frankrike
länge vägrat erkänna att det finns franska minoriteter. Urskiljning mellan
franska medborgare på grund av ras, ursprung eller religion får inte
förekomma i offentlig statistik.
Diskriminering på grund av en persons etniska eller religiösa tillhörighet är
förbjuden i lag sedan 1972. Sedan 2004 är också diskriminering på grund av
kön eller sexuell läggning förbjuden på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden
och inom offentlig service. Diskriminering utgör också en försvårande
omständighet vid våldsbrott.
Diskrimineringsförbudet övervakas sedan början av 2005 av en ny
myndighet mot diskriminering, la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l'Egalité (Halde). Halde kan ta emot klagomål om
alla sorters diskriminering och ska underlätta för parterna att finna en lösning
i konkreta tvister. Halde har möjlighet att föra diskrimineringsärenden till
domstol.

Diskriminering motarbetas också på det regionala planet genom
Commissions pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté
(Copec). Copec finns vid varje prefektur (motsvarande länsstyrelse) och har
till uppgift att föreslå förebyggande och medvetandehöjande åtgärder mot
diskriminering grundad på ursprung, medborgarskap, religion, kön,
handikapp eller sexuell läggning.

Homosexuella har inte rätt att adoptera i Frankrike, men frågan är föremål
för debatt. I maj 2006 undertecknade 287 parlamentsledamöter ett upprop för
barnets grundläggande rättigheter där de vände sig mot krav på att
homosexuella ska få adoptera barn. I några fall har domstolar dock beslutat
om gemensam vårdnad för homosexuella par där en av parterna är biologisk
förälder till barnen men praxis har varit oklar.

Frankrike har fått beröm av FN:s kommitté mot rasism (CERD) i mars 2005,
för ett flertal initiativ för att motverka rasism, bland annat för att Halde
tillskapats och för åtgärder för att hindra rasistiska uttalanden på internet.
CERD uppmärksammar också att det är tillåtet att åberopa resultat av
brottsprovokation som bevis för diskriminering i domstol.

18 Flyktingars rättigheter
Det finns en fungerande asylprocedur i Frankrike. Samtliga ansökningar
behandlas av Office français de protection de réfugiés et apatrides, OFPRA,
en myndighet som lyder under utrikesministeriet. Ungefär 80 procent av
besluten överklagas till nästa instans, Commission de recours des réfugiés,
CRR.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden i lag på
arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden och inom offentlig service.
Våldsbrott som begåtts på grund av brottsoffrets sexuella läggning är en
försvårande omständighet i brottsbalken och uttalanden och bilder i media
som är sexistiska eller uttrycker homofobi är förbjudna. Diskriminering på
grund av sexuell läggning kan anmälas till den höga myndigheten mot
diskriminering,
Halde (jämför avsnitt 16). Under 2006 rörde 1,5 procent av anmälningarna
till Halde diskriminering på grund av sexuell läggning. Ett antal
organisationer har kritiserat att regeringens insatser endast gäller
diskriminering av homosexuella och inte bisexuella och transpersoner.
Frankrike tillåter homosexuella att ingå partnerskap – le Pacs, le pacte civil
de solidarité. Partnerskap kan även ingås mellan heterosexuella). Regeringen
har övervägt att lägga fram ett förslag om könsneutralt äktenskap, men
beslutat att istället undersöka möjligheterna att stärka ovan nämnda
partnerskap.

Enligt OFPRA sökte 39 332 personer asyl i Frankrike under 2006, jämfört
med drygt 59 221 personer året innan, vilket innebär en minskning med 33,6
procent. De främsta ursprungsländerna 2006 var Turkiet, Haiti, Sri Lanka,
Ryssland, Demokratiska Republiken Kongo samt Serbien och Montenegro.
Samma år beviljades 7 354 personer flyktingstatus, varav de flesta var från
Haïti, Ryssland, Algeriet, Albanien och Irak.
Frankrike hör till de länder som erkänner förföljelse inte bara av statliga utan
också icke-statliga grupper som grund för asyl. Detta erkännande
välkomnades av FN:s tortyrkommitté (CAT) i dess rapport från 2005. CAT
kritiserade samtidigt Frankrike för att ha infört begrepp som ”intern asyl”
och ”säkra ursprungsländer” i asylprocessen. Franska myndigheter kan
nämligen vägra asyl om en sökande kan vistas i säkerhet i någon del av sitt
ursprungsland (intern asyl). OFPRA ska vidare behandla en asylansökan från
ett ”säkert ursprungsland” i en så kallad prioriterad procedur som handläggs
väsentligt snabbare än andra ansökningar. Både CAT och Amnesty
International har uttryckt oro för att det leder till att varje enskilt fall inte
avgörs på ett tillräckligt nyanserat sätt. CAT har också kritiserat att det inte
görs någon åtskillnad mellan sökande som åberopar risk för tortyr som

asylskäl och andra asylansökningar. CAT ansåg att risken för utvisning av
personer som riskerar att utsättas för tortyr i hemlandet därmed ökar.

länsstyrelserna möjlighet att efter eget omdöme ge tillstånd till utlänningar
inom branscher där det annars vore svårt att rekrytera personal.

Det finns ett statligt mottagarsystem för asylsökande, som inkluderar boende
och ett månatligt bidrag. Staten samarbetar på området med ett stort antal
frivilligorganisationer, däribland France Terre d'Asile. Asylsökande har inte
rätt att arbeta i Frankrike, men kan ansöka om arbetstillstånd om
ansökningsärendet inte avgjorts inom ett år och dröjsmålet inte beror på den
asylsökande själv.

I oktober 2007 röstade senaten igenom en lag som innebär en skärpning av
möjligheten för familjeåterförening. Bland annat innebär den att man inför
DNA-tester för att verifiera om släktskap föreligger. Frågan har varit mycket
kontroversiell i Frankrike och väckt mycket debatt. Bland annat har
lagförslaget fått kritik från Human Rights Watch för att det strider mot FN:s
flyktingkonvention och dess förbud mot non-refoulement
(återsändningsförbud).

En reform på migrationsområdet har blivit föremål för kritik av bland annat
Amnesty International. Ett flertal länder har bland annat lagts till på listan
över ”säkra länder” som innan innehöll tolv länder. Asylsökanden från dessa
länder får ett reducerat skydd i jämförelse med andra och har ingen rätt till
socialhjälp.
Kritik från Amnesty och andra enskilda organisationer (NGO:s) har dock lett
till att regeringen övergett sitt projekt att reducera den tidsperiod inom vilken
en asylsökande som fått avslag kan överklaga från en månad till 15 dagar.
Den nya lagstiftningen ställer också krav på den mottagande
familjemedlemmens inkomster, beroende på antalet anslutande
familjemedlemmar. Den lägsta minimigränsen sätt vid minimilönen (SMIC,
för närvarande 1 280 euro) och den högsta vid 1,2 gånger minimilönen. Vissa
undantag görs, till exempel vid invaliditetspension.
2006 års reform innebar att man slopade den tidigare gällande regeln att den
som befann sig illegalt i Frankrike, men som kunde uppvisa att han/hon
befunnit sig i landet i mer än tio år, automatiskt erhöll uppehålls- och
arbetstillstånd. I stället infördes en regel som möjliggjorde ”regularisering”
av humanitära skäl. I ett tillägg till den nya lagstiftningen införs nu en
möjlighet att ge uppehållstillstånd till illegala invandrare som genom sitt
arbete visat prov på sin integrationskapacitet. Tanken är inte att detta nya
instrument skall användasi någon omfattande utsträckning, men ger

En liten justering genomförs för att få fransk lagstiftning i linje med ett
utslag i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i april 2007
(Gebremedhin mot Frankrike) där denna slog fast att avsaknaden av
suspensiv överklagandemöjlighet för de asylsökande som avvisas vid
gränsen utgjorde ett brott mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter.
De nya reglerna innebär en möjlighet för den asylsökande att överklaga inom
48 timmar. Domstolen skall avgöra frågan inom 78 timmar. Den längsta
tillåtna förvarstiden förlängs samtidigt i motsvarande mån.
19. Funktionshindrades rättigheter
Diskriminering på grund av handikapp eller hälsosituation är förbjuden sedan
1985. När Jacques Chirac år 2002 omvaldes som president gjorde han de
funktionshindrades integration i samhället till ett av sina tre stora mål under
kommande mandatperiod.
I februari 2005 antogs en lag för att stärka existerande lagar från 1975 och
1991 om handikappades rätt till arbete och utbildning samt förbättra
tillgängligheten till offentliga byggnader och allmänna färdmedel.
Handikappade barn ges rätt att delta i undervisning i den skola som ligger
närmast hemmet och garanteras specialundervisning. Företag med över 20
anställda bötfälls om inte minst sex procent av de anställda är handikappade.

Handikapporganisationen APF (Association des paralysés de France) anser
dock inte att det är tillräckligt, varför organisationen också driver ett antal
domstolsprocesser i förhoppningen att domar i enskilda fall ska föra
rättsutvecklingen framåt fortare. Närmare 14 procent av klagomålen till den1
höga myndigheten mot diskriminering (Halde) under 2005 gällde
diskriminering på grund av handikapp eller hälsa (Jämför avsnitt 16).
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Frankrike finns ett stort antal frivilligorganisationer som är inriktade på
frågor om mänskliga rättigheter. Oberoende människorättsorganisationer,
exempelvis Amnesty och FIDH (Fédération intenationale des ligues des
droits de l'homme), styr fritt över sin verksamhet och uttrycker sig öppet och
kritiskt mot regeringen när de finner att det finns ett behov. (Jämför avsnitt
5-6 ovan.)
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sverige genomför inga särskilda insatser för att främja mänskliga rättigheter i
Frankrike. FN har en kontinuerlig dialog med landet genom konventionernas
olika övervakningskommittéer.

Mänskliga rättigheter i Luxemburg 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget beträffande mänskliga rättigheter i Luxemburg är i stort sett mycket gott.
Enligt Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter som besökte landet i
februari 2004 är Luxemburg en förebild för de nya medlemsstaterna i EU på området
mänskliga rättigheter. En allmän ombudsman (Le Médiatieur au service des
citoyens) inrättades den 1 maj 2004 och sedan år 2000 finns ett konsultativt råd för
mänskliga rättigheter, Commission Consultative des Droits de l'Homme (CCDH). De
centrala konventionerna om mänskliga rättigheter har ratificerats.
CCDH riktar viss kritik mot Luxemburg när det gäller landets överfyllda fängelse
och Europarådets MR-kommissarie kritiserar Luxemburg för behandlingen av
frihetsberövade barn och ungdomar, de långa asylprocesserna och problemen med
avvisningar av asylsökande. För att komma tillrätta med problemen antog landet
under 2006 en ny asyllag samt införlivade EU-direktivet om tillfälligt skydd av
flyktingar.
Våld i hemmet och förekomsten av människohandel uppmärksammade av US State
Department i deras rapport från 2006.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Luxemburg har ratificerat de centrala konventionerna på de mänskliga rättigheternas
område. Det fakultativa protokollet till Konventionen om barnens rättigheter
angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi är undertecknat men
inte ratificerat. Det fakultativa protokollet till Konventionen om tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning är undertecknat men
inte ratificerat. Konventionen samt det tillhörande alternativa protokollet om
rättigheter för personer med funktionshinder har undertecknats men inte ratificerats.
Konventionen mot påtvingade försvinnanden är undertecknad men inte ratificerad.

Luxemburg har regelbundet lämnat rapporter till FN för de mest centrala
konventionerna. Ingen specialrapportör har besökt landet under det senaste året men
FN har från Luxemburg en stående inbjudan. Senast Europarådets kommissarie för
mänskliga rättigheter besökte landet var år 2004.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tortyr och all kränkande behandling är förbjuden i lag och det finns inga uppgifter
om att sådant förekommer.
4. Dödsstraff
Dödstraff är förbjudet enligt lag och tillämpas inte.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Den personliga friheten är garanterad i konstitutionen som förbjuder godtyckligt
frihetsberövande. Häktningsbeslut krävs för arrestering. Inom 24 timmar måste den
arresterade åtalas och ställas inför domstol. Den misstänkte har tillgång till
försvarare som betalas av staten och ett borgenssystem tillämpas.
Landets enda fängelse kan besökas av oberoende organisationer för mänskliga
rättigheter och förhållandena där uppfyller internationella normer. De materiella
villkoren för sluten vård bedömdes som tillfredsställande av Europarådets
kommissarie för mänskliga rättigheter. Han riktade, liksom CCDH (Commission
Consultative des Droits de l'Homme), viss kritik mot att fängelset inrymmer både
dömda brottslingar, minderåriga och utlänningar i administrativt förvar och mot att
det saknas strukturer för att ta hand om problemet. CCDH och US State Department
kritiserar även överbeläggningen i fängelset.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen garanterar domarkårens självständighet. Lagen slår fast rätten till en
rättvis rättegång vilket generellt också efterlevs. Rättegångarna är offentliga med
undantag av mål som rör sexuella övergrepp samt övergrepp mot barn. Det råder
ingen skillnad mellan mäns och kvinnors tillgång till rättsväsendet.

Luxemburg inrättade den 1 maj 2004 en allmän ombudsman som enskilda kan vända
sig till om de anser att en myndighet fattat ett felaktigt beslut och de juridiska
instanserna har uttömts. Ombudsmannen kan dock inte företräda en part vid en
juridisk förhandling.
År 2000 inrättades ett konsultativt råd för mänskliga rättigheter, CCDH
(Commission Consultative des Droits de l'Homme), som har till uppgift att lämna
yttranden till regeringen i alla frågor som rör mänskliga rättigheter. CCDH tar ej
emot klagomål från enskilda.
Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand (ORK) är Luxemburgs barnombudsman.
7. Straffrihet
Det finns inga rapporter om att straffrihet skulle förekomma.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen garanterar press- och yttrandefrihet. Beträffande mänskliga
rättigheter är den viktigaste punkten att det meddelarskydd för uppgiftslämnare som
hittills inte funnits har skrivits in i presslagen. Innan lagen trädde i kraft har flera fall
noterats där myndigheterna sökt efterforska uppgiftslämnare.
Enligt lag är det tillåtet att organisera sig i fackliga föreningar och förbund och det
finns inga uppgifter om att någon av dessa rättigheter har kränkts.
Staten är officiellt skild från kyrkan men Luxemburg erkänner och stödjer flera
kyrkosamfund, vilket tillåter den luxemburgska staten en viss beslutanderätt och
insyn i kyrkans verksamhet. Inga rapporter tyder på att det förekommer kränkningar
av religionsfriheten.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Statschef är Storhertigen som enligt författningen har den verkställande makten. I
praktiken utövas denna dock av en inför parlamentet ansvarig regering. Statsrådet
(Conseil d´Etat) har en betydande roll i lagstiftningsarbetet. Dess 21 medlemmar
utnämns av statschefen på förslag från parlamentet.

Förnyelsen sker successivt och efter partilinjer. Parlamentsval hålls vart femte år och
det senaste valet, som hölls i juni 2004, ansågs enligt US State Departement vara fritt
och rättvist.
Ingen skillnad föreligger mellan män och kvinnor i fråga om rösträtt,
valdeltagande eller valbarhet. I Luxemburg råder valplikt. Av de 60
parlamentsledamöterna är 13 kvinnor. Endast tre av 14 regeringsledamöter är
kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Luxemburg har ratificerat samtliga ILO:s (International Labour Orgnanization)
centrala konventioner om mänskliga rättigheter. Drygt hälften av alla anställda är
fackligt anslutna och rätten att strejka fastslås i konstitutionen.
Minimilön och 40 timmars arbetsvecka regleras i lag. Arbetslösheten är sedan länge
på en låg nivå.
Staten har effektivt genomfört en lag för att skydda barn från att utnyttjas på
arbetsmarknaden. Lagen förbjuder att barn under 16 år arbetar och ministeriet för
arbete och utbildning har effektivt införlivat lagen om barnarbete.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
De luxemburgska medborgarna är lika inför lagen beträffande sjukvård. Staten
garanterar de grundläggande rättigheterna för individen och för familjen, vilka
innefattar social säkerhet och hälsoskydd.
12. Rätten till utbildning
Den obligatoriska skolgången (inklusive två års förskola) omfattar alla barn i
åldrarna 4 till 15 år. Undervisningen sker på de tre officiella språken luxemburgska,
tyska och franska. Dessutom är undervisning i engelska obligatorisk.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard Levnadsstandarden är hög,
även om fickor av relativ fattigdom finns, exempelvis bland frånskilda kvinnor och

deras barn. Statlig statistik visar att 14 procent av alla hushåll i Luxemburg lever
under fattigdomsgränsen, det vill säga mindre än 1 484 euro per person och månad.
25 procent av dessa hushåll tillhör den portugisiska populationen i Luxemburg.
Löneläget i landet är högt,
liksom pensionerna, särskilt inom den offentliga sektorn. Luxemburg toppar
Internationella valutafondens (IMF) lista över högst BNP per capita 2007.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
I mars 2006 antog Luxemburgs parlament ett tillägg i konstitutionen om jämställdhet
mellan kvinnor och män, ett krav som länge drivits av CNFL (Conseil National des
Femmes du Luxembourg). CNFL är en ideell organisation som finansieras av staten
och består av 13 kvinnorättsorganisationer.
Våld i hemmet förekommer. Regeringen antog i september 2003 en lag som bl.a.
innebär att en person som utövat våld i hemmet kan avhysas från bostaden upp till
tre månader. Lagen har utformats efter tysk och österrikisk förebild och anses vara
effektiv då den innebär att offren inte längre tvingas lämna hemmet för att
undkomma ytterligare förnedring. Under 2006 har regeringen upprättat kvinnojourer
som erbjuder husrum, rådgivning och direktlinjer för misshandlade, hotade eller på
annat sätt utsatta kvinnor och deras barn. US State Department uppger att det
inkommit ca. 1000 samtal på direktlinjen från kvinnor som utsatts för våld under
2006. Under samma år ingrep polisen i ca. 350 fall och i cirka 155 fall avhystes den
ena parten. Flera oberoende organisationer erbjöd under 2006 fristad åt omkring 310
kvinnor och 340 barn med finansiell hjälp från staten. Parlamentet har påpekat att det
bör göras mer i kampen mot våld i hemmet, inte minst för att skydda de barn som
ofrivilligt blir vittnen. Både Amnesty International i Luxemburg och CCDH driver
kampanjer mot kvinnovåldet.
Våldtäkt, inklusive inom äktenskapet, är straffbart. I genomsnitt inrapporteras tio
våldtäkter per år.

Prostitution är lagligt men reglerat och koppleriverksamhet är straffbart.
Den luxemburgska lagen förbjuder handel med människor. Dock finns det rapporter
om att handel med kvinnor som utnyttjats sexuellt förekommit. Under 2004 beslöt
regeringen att inte längre ge visum till de kvinnor som kommit till Luxemburg som
"cabaretartister". Beslutet föregicks av ett flertal polisingripanden mot personer som
organiserade rekrytering av unga kvinnor från utlandet som utnyttjades sexuellt.
Under 2006 har ett fall av människohandel bekräftats. Regeringen har vidtagit flera
åtgärder i kampen mot människohandel. Bland annat har polis och socialtjänstemän
utbildats för att lättare kunna identifiera och hjälpa offer. 2006 upprättades en ny
polisenhet som är specialiserad på brott som involverar handel med människor.
Kvinnor är i rättsligt hänseende helt jämställda med män. I praktiken är dock
skillnaderna på arbetsmarknaden stora. Enligt statistiken har ca 80 procent av
männen men endast drygt 50 procent av kvinnorna i den aktiva befolkningen (20-64
år) arbete. Av dessa kvinnor har ca 20 procent deltidsarbete. Skillnaden i lön mellan
män och kvinnor är stor. Den fråga som CNFL driver starkast är kvinnors rätt till lika
lön och man påpekar också att kvinnor som inte yrkesarbetat inte ges tillräckligt stöd
vid skilsmässa. Framsteg sker kontinuerligt men traditioner i kombination med det
höga löneläget att incitamenten är små för att få ut fler luxemburgska kvinnor på
arbetsmarknaden. Bristen på daghem är fortsatt stor.
15. Barnets rättigheter
Regeringen är starkt engagerad i barns rättigheter och välfärd. Sedan 2003 finns en
ombudskommitté för barns rättigheter (ORK) i landet.
Misshandel av barn förekommer. Enligt US State Department har en
läkarorganisation uppskattat att cirka 200 fall av övergrepp på barn inrapporterades
under år 2006. Av dem erhöll 60 barn medicinsk vård.
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter riktade vid sitt besök i februari
2004 kritik mot behandlingen av frihetsberövade barn och ungdomar. Som en följd
av kritiken har ett särskilt center för frihetsberövade minderåriga inrättats. ORK
anser att asylsökande barn bör få avsluta skolåret innan de tvångsåtersänds till sitt

hemland. Denna möjlighet finns inskriven i ett EU-direktiv om tillfälligt skydd av
flyktingar, som Luxemburg efter kritik från CCDH, införlivade 2006.
ORK riktar hård kritik mot att små barn vistas i fängelse tillsammans med sina
mödrar. Enligt ORK är detta fullständigt oacceptabelt och något som måste
förändras.

en rapport som Luxemburg lämnat till kommittén, att regeringen i Luxemburg har
justerat sin lagstiftning och skärpt de statliga institutionernas agerande i kampen mot
rasism. Likväl konstateras att rasism, främlingsfientlighet och en diskriminerande
attityd förekommer och då särskilt gentemot araber och muslimer. Kommittén
välkomnar att bevisbördan i civila mål om rasdiskriminering har ändrats till offrets
fördel, men noterar att antalet mål som leder till åtal är få.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Andelen utlänningar i Luxemburg är drygt 40 procent, varav drygt 14 procent
kommer från länder utanför EU. Den höga andelen bosatta med utländsk nationalitet
beror dels på landets geografiska läge som transitland, dels på den
arbetskraftsinvandring som skedde under 1970-talet. En ytterligare bidragande orsak
är landets strikta nationalitetspolitik. Det har fram till idag inte varit möjligt att
erhålla dubbelt medborgarskap men ett lagförslag som ändrar på
detta är nu på remiss. Förslaget innebär möjlighet att erhålla luxemburgskt
medborgarskap utan att frånsäga sig sitt gamla medborgarskap om sökanden
uppfyller vissa språkkrav, har varit bosatt i landet i minst sju år, genomgår en kurs i
medborgarskap och inte är straffad för allvarligare förseelser. Den nya lagen
förväntas träda ikraft under 2008.

Luxemburg införlivade EU:s direktiv om förbud mot etnisk diskriminering i oktober
2006, vilket enligt beslutet skulle ha skett senast 19 juli 2003.

Den luxemburgska frivilligorganisationen CLAE (Comité de Liaison et d'Action des
Etrangers) anser att avsaknaden av dubbelt medborgarskap motverkar integration
och aktivt deltagande i samhället av vissa grupper. CLAE anser också att Luxemburg
bör underlätta möjligheten att bli medborgare i Luxemburg genom att inte ha för
stränga språkkrav och införa automatiskt medborgarskap för dem som föds i landet.
Ombudsmannen kritiserar det faktum att vissa utlänningar har arbetat och betalat
skatt i landet i mer än fem år utan att erhålla uppehålls- och arbetstillstånd.

18 Flyktingars rättigheter
Lagen tillerkänner flyktingstatus eller asyl enligt FN:s flyktingkonvention med
tillhörande protokoll. Regeringen samarbetar med FN:s flyktingkommissionär och
andra humanitära organisationer. EG-domstolen fällde Luxemburg för fördragsbrott
2005 eftersom direktivet om tillfälligt skydd av flyktingar inte införlivats i tid.
Luxemburg har nu införlivat direktivet till fullo.

Afrikaner har i media klagat på trakasserier och förödmjukelser från polisen.
Frivilligorganisationen ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés)
hävdar att polisen tenderar att likställa personer
med afrikanskt utseende med droghandlare. FN:s kommitté för avlägsnande av
etnisk diskriminering (CERD) konstaterade i sina observationer i april 2005, rörande

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. I maj 2004 antog
Luxemburgs parlament en lag om partnerskap som trädde i kraft i november. Lagen
utgör ett juridiskt ramverk för par som lever tillsammans (heterosexuella eller
homosexuella) utan att vara gifta. De personer som berörs av den nya lagen är de
som lever tillsammans i parförhållande och som lagligt har bott i Luxemburg i minst
tre år. Äktenskap mellan homosexuella är fortfarande förbjudet och är en känslig
fråga då den katolska kyrkan har en stark ställning i landet. Diskussioner kring
homosexuellas rätt att gifta sig och att adoptera har förts i parlamentet men inget
konkret lagförslag föreligger.

Under 2006 inkom 525 asylansökningar till Luxemburg och under året beviljades
370 personer asyl. Samma år avslogs 495 asylansökningar. Under perioden januari
till oktober år 2007 inkom 370 ansökningar och under perioden har 435 personer
beviljats asyl. 360 personer har under samma period fått avslag på sin ansökan.
Landet antog en ny asyllag i maj år 2006. Med denna lag eftersträvas snabbare
asylprocesser och en åtskillnad mellan de som är äkta asylsökande och de som

missbrukar systemet. Den nya asyllagen möjliggör slutet förvar av asylsökande som
inte samarbetar eller ägnar sig åt illegal verksamhet. Lagen omfattar även
asylsökande med oklar identitet eller personer som fått avslag på sin asylansökan i
Luxemburg eller i ett annat EU-land. Efter nio månaders (tidigare 12 månader)
vistelse i landet har asylsökande rätt att gå ut på arbetsmarknaden, under
förutsättning att ansökan är under behandling. Frivilligorganisationerna är överlag
försiktigt positiva till den nya lagen, men riktar kritik mot bristande möjligheter att
överklaga beslut samt mot avsaknaden av möjlighet till muntlig delgivning till
asylsökande med lässvårigheter.
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter bedömde, vid sitt besök år 2004,
att stödet till asylsökande under asylprocessens gång, och ofta även efter att beslut
fattats, är generöst. Han påpekade dock att asylprocessen tar lång tid och att problem
förekommer i samband med avvisning. Det gällde särskilt det faktum att asylsökande
placerades i fängelse.
Ombudsmannen har med utrikesministeriet tagit upp flera fall när det gäller
återsändande av personer som tillhör etniska minoriteter till Kosovo. Det har
resulterat i att flera av dessa har fått tillstånd att stanna i Luxemburg.
Amnesty International har riktat kritik mot att en tunisier, som misstänktes för
terroristsamröre, utvisades till sitt hemland år 2004 där han riskerade utsättas för
tortyr. I början av 2006 fängslades en i Luxemburg asylsökande turkkurdisk
journalist efter att Turkiet anklagat henne för inblandning i terroristverksamhet och
utfärdat en internationell arresteringsorder. Behandlingen av hennes asylansökan
avbröts för att pröva de turkiska anklagelserna men efter kritik från bland annat
UNHCR återupptogs asylprocessen. I juni 2006
tillbakavisades de turkiska anklagelserna och journalisten frigavs efter 3,5 månader i
slutet förvar. I september 2006 tillerkändes hon flyktingstatus. I oktober 2006
utvisades en asylsökande man från Vitryssland vilket har kritiserats av
organisationerna Caritas, ASTI och Colléctif des réfugiés.
US State Department har uttryckt skarp kritik mot att en algerier avled i samband
med en brand i Luxemburgs fängelse 2006. Algeriern hade fått avslag på sin

asylansökan men var fortfarande placerad i fängelset i väntan på avvisning. Branden
var anlagd av en grupp människor som även de blivit nekade asyl. Två intagna blev
svårt brännskadade och ytterligare tio blev lindrigt skadade i branden. US State
Department menade att incidenten kunde vara ett resultat av den rådande
överbeläggningen i fängelset. Efter händelsen har asylsökande placerats i mer
generösa utrymmen och det finns långtgående planer på ytterligare utbyggnad av
fängelset till förmån för asylsökande.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen förbjuder diskriminering mot funktionshindrade i arbetslivet, under utbildning
samt vid tillhandahållandet av statliga tjänster. Företag med mer än 25 anställda skall
uppfylla en lagstadgad kvot genom att anställa funktionshindrade. Regeringen tillstår
dock att det kan finnas brister i tillämpning och efterlevnad av lagen särskilt vad
gäller personer med mentala funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Luxemburg finns ett antal nationella och internationella oberoende
människorättsorganisationer.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Luxemburg är medlem i bl.a. FN, EU och OSSE (Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa) och samarbetar med dessa organisationer på området mänskliga
rättigheter.

Mänskliga rättigheter i Belgien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Belgien är ett demokratiskt samhälle vars regleringar om mänskliga rättigheter
överensstämmer väl med övriga medlemsstaters i den Europeiska unionen.
Belgien har ratificerat ett stort antal instrument om mänskliga rättigheter på
både europeisk och global nivå. God dialog och samverkan råder mellan
Belgien och de FN-kommittéer som övervakar tillämpningen av
konventionerna.
Europarådets kommitté för förebyggande av tortyr (CPT) har vid tidigare
besök i Belgien pekat på vissa brister och rutiner i belgiska fängelser.
Fängelserna får sägas hålla någorlunda god europeisk standard men
kännetecknas av kraftig överbeläggning, vilket kan vara en bidragande orsak till
fysisk och psykisk ohälsa. Myndigheterna har försökt förbättra situationen
bland annat genom nyrekrytering, utbildning av fängelsepersonal och ökad
användning av elektronisk övervakning. I januari 2007 trädde en lag i kraft som
bättre definierar fångarnas rättigheter med beaktande av säkerheten. Nya
särskilda domstolar för strafftillämpning har upprättats under året.
Belgien har en väl utvecklad arbetsrätt och har ratificerat de centrala
ILOkonventionerna
(International Labour Organization). Arbetsmarknaden är en
av de hårdast reglerade i Europa och fackföreningsanslutningen är hög, cirka
70 procent. Hälsosektorn är väl utvecklad och tillgängligheten mycket god.
Belgien är ett förhållandevis jämställt samhälle. Det finns ett
jämställdhetsinstitut vars uppgift är att främja jämställdhet mellan könen och
bekämpa alla former av diskriminering på grund av kön. För att värna om
barnets rättigheter och att barnkonventionen efterlevs har Belgien en
barnombudsman såväl i Vallonien som Flandern.
I maj 2007 antogs en reviderad icke-diskrimineringslag, som gör lagstiftningen

enklare och mer effektiv för dem som blir utsatta för diskriminering.
Lagstiftningen är uppdelad i tre delar – en som gäller diskriminering på grund
av ras, hudfärg och etniskt ursprung, en som gäller diskriminering på grund av
kön och en tredje som gäller annan diskriminering. I den sistnämnda lagen
finns en lista med grunder för diskriminering som tar sin utgångspunkt i den
lista som finns i EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna. Lagstiftningen
har dock delvis ifrågasatts från fackligt håll.
Belgien är ett relativt öppet och tolerant samhälle. Homosexuella har lika rätt
att ingå äktenskap sedan 2003 och sedan 2006 har homosexuella även rätt att
adoptera.
Flyktingars situation fortsätter att vara ett omdiskuterat ämne i Belgien. Antalet
flyktingar har dock minskat kraftigt under senare år. Ett ordnat
mottagningssystem finns och en fungerande asylprocedur. Ny lagstiftning har
under året trätt i kraft för att komma till rätta med problem med alltför långa
väntetider, i synnerhet vid överklagande av avslagsbeslut.
Det bör också noteras att Belgien under andra hälften av 2007, sedan de
federala parlamentsvalen den 10 juni, har letts av en expeditionsministär.
Under de utdragna regeringsförhandlingarna har många frågor med bäring på
de mänskliga rättigheterna varit föremål för diskussion, såsom den rättsliga
processen för ungdomar som begår brott, flyktingmottagande, legalisering av
illegala flyktingar, krav för medborgarskap. Då förhandlingarna ännu inte är
avslutade (i slutet av december 2007) har inga beslut fattats.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Belgien ratificerade 1955 den Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Sedan dess har landet
ratificerat ett stort antal instrument om mänskliga rättigheter på både europeisk
och global nivå. God dialog och samverkan råder mellan Belgien och de
FNkommittéer

som övervakar tillämpningen av konventionerna.
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) samt det fakultativa protokollet
om enskild klagorätt samt det fakultativa protokollet om avskaffande av
dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr har endast undertecknats.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt det tillhörande protokollet om barn i väpnade konflikter.
Tilläggsprotokollet om handel med barn har endast undertecknats.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC).
- Europarådets konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Lagen om aktiv dödshjälp
År 2002 trädde en lag i kraft som innebär straffrihet för läkare som utför
eutanasi, det vill säga aktiv dödshjälp. Belgien var därmed det andra landet i
världen, efter Nederländerna, att införa en sådan lagstiftning. Lagen föreskriver
att eutanasi endast får utföras efter mycket strikta kriterier och regler och att
varje enskilt fall i efterhand ska granskas av en särskild kommission. Antalet fall

har sedan lagen trädde i kraft legat kring cirka 400 per år.
Kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Europarådets kommitté för förebyggande av tortyr (CPT) har gjort fyra besök i
Belgien inom ramen för Europarådets konvention om förhindrande av tortyr.
Det senaste gjordes i april 2005 och i rapporten pekades på vissa fortsatta
brister i rutiner och livsvillkor i belgiska fängelser, liksom vid behandling av
personer i polisförvar. En del åtgärder har dock vidtagits under senare tid för
att förbättra situationen för arresterade och frihetsberövade.
En särskild lag som uttryckligen förbjuder tortyr och annan inhuman eller
förnedrande behandling gäller sedan 2002.
Belgiska fängelser
Belgiska fängelser får sägas hålla någorlunda god europeisk standard, även om
CPT i sina rapporter noterat vissa missförhållanden. Kraftig överbeläggning
kännetecknar de belgiska fängelserna vilket kan vara en bidragande orsak till
fysisk och psykisk ohälsa.
Under de senaste åren har strejker och upplopp förekommit i protest mot
överbeläggning (antalet interner uppgår för närvarande till närmare 10 000
fördelade på 8 300 platser i landets 34 fängelser), missförhållanden och
personalbrist i fängelserna. Flera spektakulära rymningar har också skett – förra
året lyckades 28 fångar rymma på grund av bristande säkerhetsrutiner och i år
har två fångar vid olika tillfällen vid två olika anstalter fritagits genom hämtning
med helikopter som lyckats landa på fängelseområdet. Det senare har föranlett
en debatt om att installera säkerhetsnät på ett antal fängelser för att förhindra
helikoptrar från att landa. Kritikerna menar att investeringar i stället bör göras
för att göra fängelserna säkrare på annat sätt (modernare kameraövervakning,
störa mottagning för mobiltelefoner etcetera) eller satsa pengarna på att bygga
ut och renovera fängelserna.
MR-organisationer kritiserar de belgiska myndigheterna för att
överbeläggningen på fängelserna är konstant och att lite görs för att komma till

rätta med problemet. Överbeläggningen leder till sämre hygieniska
förhållanden och sämre villkor för fångarna vad gäller logi, kost och tillgång till
läkare, psykologer och socialassistenter. Detta i kombination med
fångvårdarnas strejker och personalbrist leder till att fångar ibland nekas fysisk
och intellektuell aktivitet samt kontakter med yttervärlden och därmed är sämre
förberedda på ett liv efter avtjänat straff, menar MR-organisationerna.
Myndigheterna har försökt förbättra situationen genom bland annat
nyrekrytering och utbildning av fängelsepersonal, ökad användning av
elektronisk övervakning samt överenskommelser med flera stater om att sända
tillbaka fångar till deras hemländer för straffverkställighet. I januari i år trädde
en lag trätt i kraft som bättre definierar fångarnas rättigheter med beaktande av
säkerheten exempelvis vad gäller regler för visitering, isolering, rätten till att bli
informerad om beslut som rör fången av fängelsedirektören och möjligheter till
samråd inom fängelset. Under året har även nya särskilda domstolar för
strafftillämpning upprättats. Dessa ansvarar för beslut vad gäller begränsning
av fängelsestraff, elektronisk övervakning, provisorisk frisläppande i väntan på
utlämning till annat land och villkorlig frigivning. I regeringsförhandlingarna
som pågått under hösten har man aviserat att man under de kommande året
kommer att skapa ytterligare 1500 fängelseplaster men inget formellt beslut är
fattat.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades formellt 1996 men hade då i praktiken inte tillämpats
sedan 1918.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt Amnesty International och andra MR-organisationer föreligger inga
uppgifter om att några godtyckliga frihetsberövanden eller av staten
sanktionerade ofrivilliga försvinnanden skulle ha förekommit under 2007.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen garanterar ett självständigt rättssystem i förhållande till den
verkställande makten. Högsta instans är La Cour de Cassation. Specialdomstolar

finns, bland annat ungdomsdomstolar som behandlar ärenden för personer
under 18 år.
Den reform av polisväsendet som avslutades 2002 innebar att samtliga
poliskårer numera integrerats i ett federalt system med ett och samma regelverk
för hela organisationen. En oberoende kommission har fått till uppgift att
övervaka polisens verksamhet och sammanställa en årlig rapport till
parlamentet. En särskild enhet har också tillsats på federal nivå med uppgift att
verka mot korruption inom poliskåren.
Under år 2005 fälldes Belgien tolv gånger i Europadomstolen, i elva fall för
brott mot Europakonventionens artikel 6.1. I denna artikel stadgas att
rättegång ska äga rum inom skälig tid. 2006 antogs ett lagförslag som syftar till
att reformera och påskynda den kritiserade och inte sällan tungrodda
rättsprocessen i landet. Under 2006 fälldes Belgien endast i två fall i
Europadomstolen för brott mot artikel 6.1.
På federal nivå finns en ombudsmannainstitution (le médiateur fédéral) som
bland annat tar emot anmälningar från enskilda personer om brott mot mänskliga
rättigheter. Institutionen analyserar konflikter som uppstått, lämnar
rekommendationer och föreslår åtgärder, samt medlar mellan klaganden och
den federala administration som står till svars. Ombudsmannainstitutionen har
däremot ingen rätt att upphäva eller sätta sig över den federala förvaltningens
beslut. På regional nivå finns ett flertal ombudsmän som behandlar frågor om
barn, arbetsmarknad, bank- och finansväsende samt klagomål på statliga bolag.
7. Straffrihet
Belgiens rättssystem är väl utvecklat och organiserat, varför underlåtenhet från
staten att beivra och bestraffa brott inte kan sägas utgöra något problem.
I augusti 2003 antog parlamentet en lag som ersatte en tidigare − i relationerna
till vissa länder mycket kontroversiell − författning från 1993 som gav belgiska
domstolar rätt att utöva universell jurisdiktion avseende brott mot bland annat
krigets lagar (Genèvekonventionerna), folkmord och tortyr. I den nuvarande
”lagen om grova brott mot internationell humanitär rätt” har kravet på

anknytning till Belgien skärpts och åtal kan endast väckas mot belgiska
medborgare eller personer med hemvist i Belgien, eller mot icke-belgare om
offret varit belgare eller haft sin hemvist i Belgien.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och tryckfrihet garanteras i Belgiens konstitution och säkerställs
genom en oberoende press, ett effektivt rättsystem och ett väl fungerande
demokratiskt politiskt system. Presstöd utgår såväl federalt som regionalt.
Nyligen har dock Belgien fällts i ett fall med koppling till EU-institutionerna i
Europadomstolen för brott mot yttrandefriheten. Detta efter att belgisk polis
genomfört en husrannsakan hos en tysk journalist, stationerad i Bryssel. Enligt
domen hade husrannsakan som syfte att avslöja journalistens källa.
Husrannsakan skedde efter att Europeiska Byrån för Bedrägeribekämpning
(OLAF) gjort en polisanmälan då journalisten publicerat flera artiklar
innehållande information från hemliga handlingar från OLAF.
Mötes- och föreningsfrihet respekteras och garanteras i lag. Religionsfrihet
råder och landets federala liksom regionala regeringar respekterar och verkar
för att den ska upprätthållas. Ekonomiskt stöd för aktiviteter, personal- och
fastighetskostnader ges till företrädare för sex olika religioner. Övriga samfund
verkar fritt men en statligt finansierad oberoende organisation har inrättats för
att kartlägga religiös aktivitet och uppmärksamma verksamhet som kan vara till
men för dess anhängare.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Under de senaste 20 åren har en gradvis federalisering ägt rum i Belgien. De
bakomliggande orsakerna är kravet på ökat självstyre från de tre regionerna,
samt ökande motsättningar mellan de olika språkgrupperna. Motsättningarna
mellan de olika språkgrupperna har varit mycket påtagliga under 2007 - inför
de federala parlamentsvalen och framför allt i de efterföljande
regeringsförhandlingarna.
Många politiska beslut fordrar omfattande samråd mellan de federala

enheterna, en process som ofta blir tidskrävande och omständlig. Utöver
federal nivå finns parlament och regeringar för de tre regioner Flandern,
Vallonien och Brysselområdet, samt dessutom för de franska och tyska
språkgemenskaperna.
Allmänna val hålls vart fjärde år på federal och regional nivå, samt vart sjätte år
på kommunal nivå. Valdeltagande är obligatoriskt för alla belgiska medborgare
från 18 års ålder.
Lagar rörande kvinnorepresentation
Konstitutionen garanterar män och kvinnor lika möjligheter att utöva sina frioch
rättigheter samt att konkurrera om politiska befattningar. I den federala
regeringen är för närvarande 20 procent kvinnor.
För att öka kvinnorepresentationen i olika folkvalda församlingar gäller att
hälften av kandidaterna på valsedeln måste vara kvinnor och andra hälften
män, men utan någon bestämd ordningsföljd. De två första kandidaterna på
listan måste dock vara av olika kön. Belgien är ännu tillsammans med
Frankrike det enda EU-land som har infört en sådan lag. Den tillämpades
första gången vid parlamentsvalet 2003 vilket ledde till en tydligt ökad andel
kvinnor – från 25 till 33 procent. Efter parlamentsvalet 2007 uppgår andelen
kvinnor i parlamentet till 34 procent.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering i arbetslivet förekommer inte påvisbart ofta, enligt
organisationen Centre pour l'egalité des chances et la lutte contre le racisme,
men betraktas likväl som ett problem och det lär finnas ett betydande mörkertal.
Etnisk tillhörighet är den vanligaste formen av diskriminering vid såväl
anställningsförfarande som vid avsked, men diskriminering på grund av
religion anges numera allt oftare som ett problem.
Belgien har en väl utvecklad arbetsrätt. Landet har ratificerat alla de åtta

centrala International Labour Organization (ILO) -konventionerna:
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna 87 och 98)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna 100 och 111)
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna 29 och 105)
- Förbud mot barnarbete (konventionerna 138 och 182).
Den belgiska arbetsmarknaden är en av de hårdast reglerade i Europa och
fackföreningsanslutningen är hög, cirka 70 procent. En normal arbetsvecka
innebär 38 timmars arbete. Arbetslösheten i Belgien uppgick hösten 2007 till
drygt 11 procent men med stora regionala skillnader.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsosektorn i Belgien är välutvecklad, av hög kvalitet och med mycket god
tillgänglighet. Hälsosektorns andel av BNP uppgick till 9,7 procent år 2004.
Medellivslängden uppgick år 2005 till 76 år för män och 82 för kvinnor.
I november 2007 besökte FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter Belgien och i sin rapport beklagar man att de illegala
invandrarna endast har tillgång till akut sjukvård. Kommittén rekommenderar
att åtgärder vidtas för att garantera att de illegala invandrarna får samma
tillgång till sjukvård som de som befinner sig legalt i landet.
12. Rätten till utbildning
Undervisningen i Belgien kan vara både privat och offentlig. Ansvaret för
skolutbildningen ligger på regional nivå och undervisningen hålls på respektive
språk (franska, flamländska och tyska). Vid sidan av de offentliga skolorna
finns ett antal privata. Dessa drivs av olika organisationer och samfund, dock
med statsunderstöd. Den obligatoriska skolan omfattar tio års heltidsstudier,
från sex till 16 års ålder och är kostnadsfri. Därefter råder deltidsskolplikt i
ytterligare två år. De totala offentliga utgifterna för utbildning i Belgien
utgjorde 6,3 procent av bruttonationalprodukten (BNP) år 2003. Belgien har
fyra franskspråkiga statliga universitet och tre flamländska. Därutöver finns
elva privata universitet samt flera specialinriktade högskolor. Samtliga högre
läroanstalter är statsunderstödda och många studenter finansierar sina studier

med statliga bidrag.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
I egenskap av modern välfärdsstat, tillika medlemsland i EU och i en stor
mängd andra internationella organisationer och fora, erbjuder Belgien sina
invånare (såväl män som kvinnor) en tillfredsställande levnadsstandard. Belgien
ligger på 17:e plats (tidigare 13:e plats) i UNDP:s välfärdsindex som
publicerades i november 2007.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Belgien är ett förhållandevis jämställt samhälle sett i ett europeiskt perspektiv.
Ett flertal åtgärder har vidtagits under senare år för att stärka kvinnors ställning
och garantera båda könen samma tillgång till bland annat utbildning, arbete
och hälsovård. Enligt jämställdhetsinstitutet IEFH, Institut pour l'égalité des
femmes et des hommes, åtnjuter kvinnor samma rättigheter som män, men
drabbas fortfarande av lönediskriminering. Enligt IEFH:s senaste rapport uppgår
löneskillnaderna till 15 procent om man tittar på bruttomånadslönen i
genomsnitt för en person som arbetar fulltid inom industrin eller
tjänstesektorn. Enligt en studie som nyligen genomförts från fackligt håll är
skillnaderna ännu större, närmare 25 procent, om man också beaktar extra
förmåner och kompletterande pensionsavsättningar. I genomsnitt tjänar en
kvinna 400-450 euro mindre i månaden än en man i samma position.
IEFH inrättades 2002 och har till uppgift att främja jämställdhet mellan könen
och bekämpa alla former av diskriminering på grund av kön. Vidare bedriver
institutet forskning på jämställdhetsområdet, utfärdar rekommendationer till
statliga myndigheter, stöttar jämställdhetsorganisationer samt vidtar rättsliga
åtgärder vid behov.
Den federala regeringen presenterade i slutet av 2004 en handlingsplan, Plan
d’action national contre la violence conjugale 2004-2007, med målet att få bukt
med kvinnomisshandel. Denna plan involverar både den federala och den

regionala nivån och IEFH ansvarar för samordningen av åtgärder och
uppföljningen av planen. Åtgärder som vidtagits inom ramen för planen
inkluderar informationsinsatser för att skapa medvetenhet om förekomsten av
kvinnomisshandel, utbildning, skydd och mottagning av drabbade samt
uppföljning av utformningen av repressiva åtgärder.
Jämställdhet i arbetslivet
Sedan juni 2002 finns en lag som syftar till att förstärka skyddet för kvinnor i
arbetslivet genom att tydligare markera mot våld och sexuella trakasserier.
Lagen definierar sådana trakasserier som ”alla former av sexuellt laddat
beteende (verbalt, icke-verbalt eller fysiskt) där den skyldige vet eller borde veta
att handlingen inverkar menligt på kvinnors och mäns värdighet på
arbetsplatsen”. Arbetsgivaren ansvarar för att förebyggande åtgärder vidtas
samt att misstankar om sexuella trakasserier utreds snabbt och opartiskt.
Andelen yrkesverksamma kvinnor i Belgien uppgår till 54 procent och är
jämfört med övriga EU-länder relativt låg. Den generella sysselsättningsnivån i
landet, 61 procent, ligger även den under EU-genomsnittet.
Prostitution
Prostitution är som sådan inte kriminaliserad i Belgien, däremot kan
prostitution på gator och andra offentliga platser anses strida mot allmän
ordning och leda till kortare fängelsestraff (högst tre månader) eller böter. Köp
av sexuella tjänster är inte olagligt, förutsatt att den prostituerade är över
fjorton år. Koppleri är förbjudet, liksom organiserad invandring med
prostitution som syfte.
Människohandel (trafficking)
Handel med barn och kvinnor för sexuellt utnyttjande har blivit ett tilltagande
problem också i Belgien och regeringen gör ansträngningar för att eliminera
människohandel. Organiserade nätverk opererar i Belgien och byter snabbt
destinationer inom och utanför landet. Under 2006 integrerades direktiv på
området i den belgiska lagstiftningen och har medfört att offer för trafficking
kan få amnesti och permanent uppehållstillstånd om de samarbetar med polis
och vittnar i domstol mot förövarna. Detta gäller om förövarna sedan blir

dömda, samt även i vissa andra fall. Hårdare bestraffning har också införts för
handel med barn.
15. Barnets rättigheter
För att värna om barnets rättigheter och att barnkonventionen efterlevs har
Belgien en barnombudsman såväl i Vallonien som i Flandern. Dessa deltar
aktivt i det europeiska nätverket för barnombudsmän, ENOC.
För några år sedan diskuterades ett lagförslag som rörde frågan om integration
och barn, bland annat om flickors rätt att bära slöja i skolan. Det ansågs dock
oförenligt med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (artikel nio om religionsfrihet)
att på federal nivå förbjuda flickor att bära slöja i skolan. Resultatet blev att
varje läroanstalt själv får bestämma om saken. Detta har dock enligt många
kritiker medfört en segregering av skolväsendet, där flickor som vill bära slöja
är hänvisade till ett fåtal skolor, ibland av sämre kvalitet.
År 2001 fälldes Belgien i Europadomstolen för att ha förvarat minderåriga i
fängelser. Detta ledde till en ny lag 2002, som stadgar att ungdomar skall
övervakas i fostrande syfte på särskilda institutioner. MR-organisationer har
kritiserat institutionerna och menar att de inte uppfyller barnkonventionens
krav att inte fängsla barn annat än i yttersta nödfall och att hålla minderåriga
kriminella åtskilda från myndiga.
Fadern till ett av offren i den omtalade Dutroux-rättegången (Marc Dutroux
åtalades och dömdes 2004 för att ha rövat bort och våldfört sig sexuellt på sex
unga flickor och sedan mördat fyra av dem) tog 1996 initiativet till
organisationen Child Focus (European Federation for Missing and Sexually
Exploited Children). Organisationen stödjer och initierar utredningar om
försvunna, bortförda och sexuellt utnyttjade barn samt bekämpar förekomsten av
dessafenomen. 2006 behandlade organisationen drygt 3 300 fall.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk

Belgien är ett mångkulturellt land med invandring framför allt från EU:s
medlemsstater, Afrika, Mellanöstern och Balkan. 2003 antogs en ny
ickediskrimineringslag.

ifrågasätter är varför man talar om politisk åskådning och religiös övertygelse
som grund för diskriminering men inte facklig åskådning. Man ställer sig också
frågande till vad man menar med förmögenhet som grund för diskriminering.

Denna lag förbjöd all direkt och indirekt diskriminering
grundad på hudfärg och etnisk tillhörighet men även diskriminering till följd av
kön, civiltillstånd, förmögenhet, ålder, religiös eller filosofisk övertygelse,
hälsotillstånd eller funktionshinder. Det flamländska högerextremistiska partiet
Vlaams Belang försökte dock få lagen ogilitigförklarad då man ansåg att den
var alltför långtgående. Frågan behandlades i domstol (la Cour d’arbitrage),
som 2004 bekräftade de viktiga principerna i lagen men listan med grunder för
diskriminering avskaffades då man framhöll att all sorts diskriminering skulle
kunna beivras oavsett grund.

Sedan tio år finns den oberoende statligt finansierade organisationen Centre pour
l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, som har till uppgift att främja
jämlikhet och bekämpa alla former av särbehandling grundad på hudfärg,
ursprung eller nationalitet. Centret lämnar rekommendationer och bistår
myndigheter, företag och enskilda samt forskar i frågor som rör
diskriminerande särbehandling.

I maj 2007 antogs en reviderad icke-diskrimineringslag som håller fast vid de
tidigare principerna men gör lagstiftningen enklare och mer effektiv för de som
utsetts för diskriminering. Lagstiftningen är uppdelad i tre delar – en som gäller
diskriminering på grund av ras, hudfärg och etniskt ursprung, en som gäller
diskriminering på grund av kön och den tredje som gäller annan
diskriminering. I den sistnämnda lagen har en snarlik lista med grunder för
diskriminering återinförts som tar sin utgångspunkt i den lista som finns i EU:s
stadga för de grundläggande rättigheterna. Här nämns ålder, sexuell läggning,
civilstånd, börd, politisk åskådning, religiös eller filosofisk övertygelse, språk,
hälsotillstånd, funktionshinder, genetiska eller fysiska särdrag, förmögenhet och
socialt ursprung.
Fängelsestraff och/eller böter kan utdömas. Sanktionssystemet har gjorts mer
konkret och effektivt bland annat genom ett system med schablonersättningar.
Omvänd bevisbörda gäller vilket innebär att det är svaranden som ska bevisa
att diskriminering inte ägt rum.
Icke-diskrimineringslagen har dock återigen ifrågasatts men denna gång från
fackligt håll och av helt andra skäl. Anledningen är att man inte anser att listan
över grunder för diskriminering är tillräckligt täckande. Vad man framför allt

I mars 2004 antogs, efter livlig debatt i media och parlamentet, en lag om
rösträtt i kommunala val för icke EU-medborgare som varit lagligt bosatta i
Belgien i minst fem år i följd. Icke EU-medborgare kan dock inte ställa upp
som kandidater i kommunalvalen. Lagen tillämpades första gången vid 2006 års
kommunalval i oktober och 15,7 procent (17 065 personer) av de
röstberättigade registrerade sig. I samband med denna registrering förbinder
man sig även att följa belgiska lagar och respektera den belgiska konstitutionen
samt de mänskliga rättigheterna.
I juli 2001 undertecknades ramkonventionen om skydd för minoriteter men
ratificering har ännu inte skett. Minoritetsfrågan, som i Belgien främst gäller
förhållandet mellan den fransktalande respektive den flamländska
befolkningen, är politiskt synnerligen känslig. Reaktionerna blev också starka
när Europarådets parlamentariska församling för ett par år sedan antog en
särskild resolution som definierade minoriteterna i Belgien. I denna fastslogs
bland annat att det finns en tysk minoritet på nationell nivå och att de
fransktalande boende i tysk- eller nederländsktalande regioner är minoriteter på
regional nivå, liksom de nederländsk- och tysktalande boende i fransktalande
områden. Församlingen kritiserade också Belgiens ovillighet att ratificera
Europarådets konventioner på området. Om en språkgrupp betraktas som
minoritet eller inte är här avgörande för gruppens lagliga rätt till bland annat
utbildning på sitt eget språk. En belgisk ratificering av ramkonventionen skulle
störa den känsliga balans som man försöker upprätthålla i språkfrågan. Belgien

har inte heller ratificerat den europeiska stadgan för regionala minoritetsspråk
(European Charter for Regional Minority Languages).
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Belgien är ett relativt öppet och tolerant samhälle. Homosexuellas rätt att ingå
äktenskap trädde i kraft 2003. I lagen används inte begreppet ”äktenskap
mellan homosexuella” utan den innehåller bara en, allmän definition av
äktenskap, vilken har utökats till att inkludera även homosexuella. Belgien var
därmed det andra landet i världen, efter Nederländerna, att lagfästa
homosexuellas lika rätt att ingå äktenskap. I april 2006 antogs vidare en lag som
ger homosexuella par rätt till adoption och som ger det adopterade barnet och
dess föräldrar samma rättigheter, skyldigheter och juridiska skydd som övriga
belgiska barn och föräldrar.
18 Flyktingars rättigheter
Belgiens geografiska läge gör landet attraktivt för flyktingar och
asylsökande. Många använder också Belgien som transitland för att sedan
försöka ta sig vidare till andra länder i Europa, inte minst till Storbritannien.
Belgien agerar med utgångspunkt i de FN-konventioner som berör
flyktingars status och rättigheter. Utvisning verkställs inte till länder där
personen i fråga riskerar förföljelse, tortyr eller annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.
Flyktingars situation i Belgien fortsätter därför att vara ett aktuellt ämne i
massmedia, inte minst avseende hanteringen av flyktingbarn. Bland annat
Amnesty International har flera gånger aktualiserat den inhumana situation
som ofta råder i en avvisningssituation, där även våldsanvändning kan
förekomma.
Antalet asylsökande i Belgien har minskat kraftigt under senare år. Under år
2000 begärde 42 000 personer asyl. 2006 var siffran nere i 11 587. De största
grupperna kom från Ryssland (13,7 procent), Demokratiska Republiken Kongo
(7,3 procent), Serbien-Montenegro (6,7 procent), och Irak (6 procent).
Minskningen beror, förutom på omständigheter utanför Belgien, dels på nya

procedurregler, dels på ändrade socialbidragsregler för asylsökande.
Det finns ett ordnat mottagningssystem för flyktingar och en fungerande
asylprocedur. För att komma till rätta med problem med alltför långa
väntetider, i synnerhet vid överklagande av avslagsbeslut, har ny lagstiftning
trätt i kraft under det senaste året. Denna innebär bland annat en
omorganisation av asylprocessens beslutsprocedur, framför allt skapandet av
en ny enhet för överklaganden, där en domare ska fatta det definitiva beslutet i
varje enskilt fall. Målsättningen är att väntetiden i asylärenden skall vara
maximalt 12 månader.
Under asylprocedurens handläggningstid härbärgeras de sökande inledningsvis
i öppna förläggningar (centres d'accueil) eller i någon av de slutna
förläggningarna (centres fermés). I de senare placeras framför allt asylsökande
som saknar IDhandlingar och dem som fått avslag på sin ansökan. Det pågår en
ständig debatt om det faktum att även barn, fler och fler, hålls instängda på de
slutna förläggningarna i samband med att familjer avvisas. 2004 var det 152 barn
som hölls instängda. 2005 var det 501 barn och 2006 var det 627 barn. Stark
kritik kommer kontinuerligt från MR-organisationer om att detta är i strid med
barnkonventionen.
Människorättsorganisationer i Belgien har riktat kritik mot mottagandet av
flyktingar och de förhållanden på flyktingförläggningar där de placeras i väntan
på behandling av deras ansökan. Förfarandet att flytta flyktingar mellan
förläggningar efter misslyckade utvisningsförsök kritiseras också: förflyttningen
från en förläggning till en annan kan innebära problem, försvåra kontakten
med advokat och likaså ofta möjligheterna att kommunicera med denne på ett
språk som flyktingen förstår. Problem kan också uppstå för flyktingens
möjligheter att ta emot besök och att anpassa sig till de omständigheter som
råder på den nya förläggningen.
Asyl- och migrationsfrågorna står högt på dagordningen i den belgiska
inrikespolitiska debatten och utgör en prioriterad fråga i de pågående
regeringsförhandlingarna. Frågor som diskuteras är bland annat eventuell
legalisering av de som befinner sig illegalt i landet, regler för

familjeåterförening, arbetskraftsinvandring och vilka krav som ska gälla för att
bli belgisk medborgare.
Flyktingbarn
I december 2002 antogs en lag rörande barn under 18 år som befinner sig
ensamma på flykt i Belgien utan att ha en vuxen ansvarig. Lagen föreskriver att
dessa barn får ett slags ”god man” för att undvika risken att utnyttjas för
prostitution och människohandel under sin vistelse i Belgien. Denna person
ska representera den minderårige i de rättsliga och administrativa processer
som blir aktuella, se till att barnet får tillgång till logi och skolgång samt att
läkar- och psykologinsatser fungerar. Det har dock funnits svårigheter att
tillämpa lagen praktiskt i brist på lämpliga personer som kan vara ”gode män”
och i brist på budgetmedel
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrade åtnjuter lagligt skydd mot diskriminering framför allt på
arbetsmarknaden och inom utbildningsområdet. Icke-diskrimineringslagen från
2003 stärker detta skydd. Inte desto mindre förekommer diskriminering mot
funktionshindrade personer och statistik visar att många av dem står utanför
arbetsmarknaden. Vidare kan konstateras att infrastrukturen i samhället,
bland annat offentliga byggnader och allmänna kommunikationsmedel, inte
alltid möter de funktionshindrades behov.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Belgien välkomnas och verkar ett stort antal inhemska och internationella
frivilligorganisationer som arbetar för främjandet av mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter

Mänskliga rättigheter i Nederländerna 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Nederländerna fäster av tradition stor vikt vid frågor om mänskliga rättigheter,
såväl inrikes- som utrikespolitiskt. I Haag finns ett flertal viktiga internationella
institutioner med anknytning till de mänskliga rättigheterna, till exempel
Internationella domstolen, Tribunalen för krigsförbrytelser i det forna
Jugoslavien samt den Internationella brottmålsdomstolen. Man arbetar även med
att inrätta en tribunal som ska utreda mordet på Libanons förre premiärminister
Rafiq Hariri.
Generellt är respekten för mänskliga rättigheter god. Nederländerna är ett av få
länder som inte omnämns i Amnesty Internationals årsrapport för 2006. Våld i
hemmet fortsätter dock att vara ett utbrett problem. Kritik har även riktats mot
asylprocessen och mänskliga rättighetsorganisationer har också uppmärksammat
användandet av diplomatiska garantier. Problem finns vidare när det gäller
människohandel och illegal prostitution. Som positivt kan dock framhållas att
dessa problemområden står högt upp på den politiska agendan och att lösningar,
i vissa fall nydanande, diskuteras i en öppen debatt.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Nederländerna har ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa protokollen
om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet. När det
gäller konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter har
landet avgett tolkningsdeklarationer avseende artiklarna 10, 12, 14 (3d,
5, 7), 19 (2) och 20 (1)
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Nederländerna har
undertecknat, dock inte ratificerat, det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr. Uttalanden har gjorts av nederländska
representanter som tyder på att man avser att ratificera detta under
senare halvan av 2007. Nederländerna har reserverat sig mot artikel 1 i
FN:s tortyrkonvention
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt det tillhörande protokollet om handel med barn.
Nederländerna har även undertecknat, dock inte ratificerat,
tilläggsprotokollet om barn i väpnade konflikter.
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nederländerna
undertecknade konventionen 20 mars 2007. Man har inte undertecknat
tilläggsprotokollet
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disapearances har inte undertecknats
av Nederländerna.
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC). Nederländerna är värdnation för domstolen som
är placerad i Haag
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Alla
tillhörande protokoll är undertecknade, men protokoll nummer sju –
som skrevs under 1984 – har ännu inte ratificerats

I juli 2006 besöktes Nederländerna av en av FN:s specialrapportörer. Han
besökte landet i rollen som expert på våld mot kvinnor, för att undersöka de
nederländska kvinnornas situation. Han lämnade en, på några punkter, kritisk
rapport (se mer om detta under avsnitt 14 och 18).
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
I Nederländerna är aktiv dödshjälp tillåtet sedan 2002, då den mycket
uppmärksammade lagen om dödshjälp trädde i kraft. Lagen är den första i sitt
slagi världen. Den innebär i korthet att en läkare under vissa förutsättningar får
lämna aktiv dödshjälp till patienten utan att det betraktas som ett brott. Varje
fall granskas i efterhand av en särskild kommitté. Förespråkarna menar att varje
människa har rätt att förfoga över sitt liv och att lagen, med sina tydliga
förutsättningar och kontrollmekanismer, ger lidande människor i livets slutskede
möjlighet till ett värdigt slut. FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna har
dock uttryckt viss oro för att lagen inte tar tillräcklig hänsyn till riskerna för
otillbörliga påtryckningar (från till exempel anhöriga) som kan leda till att
kriterierna kringgås och att det i framtiden ges dödshjälp rutinmässigt.
Kommittén är vidare kritisk till att lagen även tillämpas på barn från 12 års ålder.
Nederländerna har i likhet med ett antal andra länder kritiserats för användandet
av så kallade diplomatiska garantier vid utlämnande av misstänkta terrorister
till länder där de riskerar att utsättas för tortyr eller annan omänsklig
behandling. Human Rights Watch (HRW) har särskilt uppmärksammat
Turkiets begäran att få den kurdiska kvinnan Nuriye Kesbir utlämnad. Efter att
tidigare ha beviljat justitieministerns begäran att få henne utlämnad beslutade
Nederländernas högsta domstol i september 2006 att upphäva sitt tidigare
beslut. Om Turkiet lämnar övertygande garantier på att hon inte kommer att
utsättas för tortyr kan beslutet komma att ändras igen.
Europarådets kommitté mot tortyr har kritiserat förhållandena för
frihetsberövade personer som misstänkts för brott. I en rapport från 2002
uppmärksammades alltför begränsade möjligheter till vistelse utomhus och
läsning.

Vidare påvisade kommittén brister i den misstänktes rätt till advokat under
polisförhör. Kommittén ansåg dock att förhållandena i nederländska fängelser
överlag är goda.
Nederländerna har i två fall fällts av Europadomstolen för mänskliga rättigheter
(ECHR) avseende de stränga säkerhetsåtgärder som tillämpats ifråga om
fångar som placerats i isolering, så kallad EBI (Extra Beveiligde Inrichting).
Domstolen fann i båda fallen att säkerhetsåtgärderna utgjort omänsklig eller
förnedrande behandling och således en kränkning av de klagandes rättigheter
under artikel 3 i Europakonventionen.
För personer placerade i EBI tillämpas mycket stränga regler för att helt
utesluta möjligheten för rymning. De intagnas celler genomsöks rutinmässigt
och i samband med detta sker såväl kroppsvisitering som kroppsbesiktning.
Domstolen fann att det långtgående tillämpandet av kroppsbesiktningar inte
kunde rättfärdigas eftersom det ofta skedde utan att vara motiverat ur
säkerhetssynpunkt. I båda fallen var det bevisat att de intagna mådde psykiskt
dåligt av förfarandet och att detta förhållande var känt för myndigheterna.
Den 11 januari 2007 meddelade den Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna (ECHR) dom i fallet Salah Sheekh mot Nederländerna.
Domstolen fann att Nederländerna hade kränkt artikel 3 (förbud mot tortyr
eller omänsklig behandling) i den Europeiska konventionen om mänskliga
rättigheter (EKMR) genom att besluta om avvisning av en somalisk medborgare
utan att närmare ha undersökt riskerna för att denne kunde bli utsatt
för omänsklig behandling i sitt hemland. Domen föranledde starka reaktioner
hos de nederländska myndigheterna och regeringen hemställde om att hänskjuta
målet till domstolen i stor sammansättning (Grand Chamber) i syfte att
erhålla ett förtydligande. Denna begäran avslogs av Europadomstolen den 23
maj 2007. Beslutet föranledde den nederländska regeringen att ändra de riktlinjer
som tillämpas av den nationella migrationsmyndigheten (IND) i syfte att
bringa praxis i samklang med EKMR:s krav. IND har nu att beakta den
individuella

risk som en asylsökande kan vara utsatt för i ljuset av den allmänna
situationen i det aktuella landet samt det faktum att personen i fråga tillhör en
utsatt minoritetsgrupp. De nya riktlinjerna innebär även att
migrationsmyndigheten inte enbart kommer att basera sina överväganden
angående hotbilden på ambassadrapportering, utan även ta hänsyn till andra
informationskällor.
Under oktober 2006 kritiserades Nederländerna av Human Rights Watch för
att deportera HBT-personer (homo-, bi- samt transsexuella personer) från Iran
som sökt asyl i landet. Nederländerna ändrade dock sin praxis och beslutade
redan samma månad att dessa asylsökande skulle anses som en speciell grupp
vars säkerhet inte kan anses garanterad i Iran.
4. Dödsstraff
Nederländerna avskaffade dödsstraffet i fredstid år 1870. Det var då det tredje
landet i världen att avskaffa det. Dödsstraffet i krigstid avskaffades 1982.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det förekommer inga uppgifter om ofrivilliga försvinnanden eller godtyckliga
frihetsberövanden. Nederländerna är en del av Schengen-området och tillämpar
därmed nämnda avtals regler för viseringar och in- och utresetillstånd.
Kampen mot terrorism har trappats upp efter de senaste årens terrorattacker.
En ny terroristlag har trätt i kraft och flera förslag till ökade befogenheter för
åklagare och polis är under utredning. Flera av dessa förslag har kritiserats för
att tänja på gränserna till såväl artikel 5 (rätt till frihet och säkerhet) som artikel
8 (rätt till privat- och familjeliv) i Europakonventionen.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Nederländerna har ett välutvecklat rättsystem, med tydliga garantier för
rättsäkerhet.
Ett mål kan prövas i tre instanser, där högsta domstolen endast utreder
huruvida de lägre instanserna har tillämpat lagen korrekt när de fattat sitt beslut.

Någon bedömning av bevisningen sker då inte.
Sedan 1982 har Nederländerna en nationell ombudsman med uppgift att utreda
och bedöma administrativa myndigheters ageranden i förhållanden till enskilda.
Under 2006 tog ombudsmannen emot 14 607 skriftliga klagomål, en ökning
med 23 procent sedan föregående år. 36 procent av rapporterna togs upp till
prövning. Det största antalet klagomål rörde beslut relaterade till sjuk- och
hälsovård, så som olika typer av bidrag och administration av pensioner.
Det ska i sammanhanget nämnas att Nederländernas generösa regler för
tillåtande av anonyma vittnesmål har kritiserats av FN:s kommitté för mänskliga
rättigheter ur ett rättssäkerhetsperspektiv. I Nederländerna kan vittnesmål
avläggas utan att vare sig den tilltalade, den offentliga försvararen eller
åklagaren är närvarande och utan att dessa parter får veta vittnets identitet. År
2002 fälldes Nederländerna av Europadomstolen för användandet av ett anonymt
vittnesmål under en brottmålsprocess. Domstolen fann att den nederländske
domaren i målet tillåtit det anonyma vittnesmålet utan att göra en tillräckligt
noggrann bedömning av hotbilden mot vittnet. Rättegången hade därför inte
uppfyllt kraven på en rättvis rättegång som ställs i Europakonventionens sjätte
artikel. I mars 2007 fälldes landet ännu en gång för brott mot samma artikel.
Bakgrunden var att en domstol hade beslutat att ägodelar som tillhörde en
person misstänkt för stöld skulle konfiskeras. Nederländerna ansågs av
domstolen härmed ha brutit mot oskyldighetspresumtionen i artikel 6.2.
7. Straffrihet
Straffrihet är inte något som kan betraktas som ett problem i det nederländska
samhället. De nederländska domstolarna har ansträngt sig för att förhindra att
straffrihet inträffar. Ett mycket uppmärksammat fall var det mot Frans van
Anraat. Han dömdes i december 2005 för krigsbrott efter att ha försett Saddam
Husseins regim med kemikalier som användes i attacker mot kurderna 1987
och 1988. Det ansågs bevisat att han känt till vad kemikalierna skulle användas
till, något som fått många att ifrågasätta bevisvärderingen. De nederländska
domstolarna har universell rättsutövning över brotten folkmord, brott mot
mänskligheten, krigsförbrytelser och tortyr. Enligt den nu gällande lagen måste

dock den misstänkte befinna sig i Nederländerna och brottet måste ha begåtts
efter den 1 oktober 2003 då lagen trädde i kraft. Domstolen får endast agera
om varken de nationella domstolarna i landet där brottet begåtts eller den
Internationella brottmålsdomstolen kan eller vill agera. Tre personer har dömts
i Nederländerna, där domstolen agerade under universell rättsutövning.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den nederländska grundlagen skyddar yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och
religionsfrihet. Generellt respekteras och uppmuntras dessa friheter. Exempelvis
har religiösa minoriteter tilldelats tid att sända sina åsikter på radio och tv.
Det finns ett islamiskt institut där imamer och islamska teologer utbildas.
Riksdagen har föreslagit att arbetstillstånd till utländska imamer ska avvecklas
fram till 2008 för att öka antalet inhemskt utbildade religiösa ledare.
Domstolar och kommissionen för likabehandling, den så kallade ’’Commissie
Gelijke Behandeling’’ (CGB), (se mer om denna under avsnitt 16) har vid flera
tillfällen tagit upp fall som rört rätten att bära huvudduk på arbetsplatser och
skolor. Generellt gäller att den rätten får inskränkas endast av säkerhetsskäl
eller oförenlighet med myndigheters uniformer. Som ett exempel på CGT:s
praxis kan nämnas att ett förbud i skolorna mot att bära niqaab (slöja som
täcker ansiktet) inte bedömdes vara diskriminering på grund av religion,
eftersom förbudet avsåg att underlätta kommunikation med och identifiering
av eleverna.
Det förekommer fall där yttrandefriheten ställs mot religionsfriheten. Det gäller
framför allt uttalanden som fördömer homosexualitet. Praxis säger sedan
länge att sådana uttalanden är tillåtna om de görs på religiösa grunder.
Arbetsgivare är skyldiga att ta hänsyn till religiösa krav från sina anställda.
Anställda har rätt att vägra arbeta på söndagar av religiösa skäl, såvida inte
arbetets natur, till exempel inom vården, hindrar det.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Nederländerna är en parlamentarisk demokrati och en konstitutionell monarki.
Parlamentet består av en indirekt vald första kammare och en direkt vald andra

kammare. Eftersom det saknas annan mandatspärr än den som följer av
parlamentets storlek (150 i den politiskt dominerande andra kammaren och 75 i
denförsta), är det ganska lätt för små partier att komma in. Den andra kammaren
fylls genom personval där partierna listar sina kandidater. Den första kammaren
fylls genom nomineringar från provinserna. Nederländerna har i princip
alltid koalitionsregeringar, eftersom valsystemet gör det mycket osannolikt att
något parti ska få egen majoritet. Man strävar efter att undvika
minoritetsregeringar.
Det nederländska samhället präglas traditionellt av kompromisser och
koalitioner. Historiskt har detta att göra med övertygelsen om att skilda religiösa
och ideologiska uppfattningar ska respekteras och få möjlighet att påverka
de beslut som fattas.
34,2 procent av riksdagens ledamöter är kvinnor. Av de sjutton ministrarna i
regeringen är fem kvinnor (räknar man med statssekreterarna, som i
Nederländerna ingår i regeringen, är antalet elva av tjugosex).
Nederländerna har en offentlighetsprincip reglerad i grundlagen som generellt
sett respekteras.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten i Nederländerna uppgår enligt statistik från september 2007 till
cirka 4,5 procent. Bland kvinnor är arbetslösheten 3,0 procent och bland
männen 2,2. Bland invandrare är arbetslösheten tre gånger så hög som bland
infödda nederländare.
Utöver en lag om likabehandling finns även regler syftande till ickediskriminering i arbetslivet. Diskriminering förekommer dock. Kvinnor har
mindre chans att bli befordrade och har oftast lägre positioner än männen,
framför allt på grund av att de i så stor utsträckning arbetar deltid (se mer härom
under avsnitt 14). Kvinnor som arbetar i den privata sektorn tjänar i genomsnitt
23 procent mindre än männen, men om utbildning och erfarenhet beaktas sjunker
siffran till 7 procent.

Fackföreningar är tillåtna och får agera fritt. Cirka 25 procent av arbetarna är
fackligt anslutna och cirka 80 procent täcks av kollektivavtal. Minimilönen i
Nederländerna är € 1 317/månad. Den lagliga arbetsveckan har 40 timmar och
rätten till övertidsarbete är reglerad. Minimiåldern för anställning är 16 år och
det finns mycket strikta regler för feriearbete. Under 2004 rapporterades 28
procent av alla företag ha brutit mot de arbetsrättsliga reglerna.
Nederländerna har skrivit under och ratificerat ILO:s (International Labour
Organization) åtta centrala konventioner om mänskliga rättigheter.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Alla har enligt grundlagen lika rätt till vård. Någon diskriminering är inte
tillåten. Kvaliteten på vården är bra, men den är relativt dyr.
År 2006 genomfördes en omfattande reform av sjukförsäkringssystemet.
Denna innebar bland annat att sjukförsäkringen privatiserades. Alla invånare är
skyldiga att ha en sjukförsäkring, och kan välja mellan ett antal privata
försäkringsbolag.
Försäkringsbolagen har inte rätt att neka någon försäkring och de
har inte heller rätt att ta ut en högre premie för dem som är äldre eller behöver
mer vård. Den försäkrade betalar en nominell premie som är lika hög för alla
med samma försäkringspolicy. Utöver detta betalar försäkringstagaren en
inkomstbaserad premie. Arbetsgivare är skyldiga att ersätta sina anställda för
den inkomstbaserade premien. Personer med exempelvis kroniska sjukdomar
eller handikapp som kräver vård under lång tid kompenseras för kostnaderna.
Hälsosektorns andel av statens totala budget är 9,8 procent.
12. Rätten till utbildning
Artikel 23 i den nederländska grundlagen fastställer att utbildningen ska vara
fri. Bland annat följande grundprinciper gäller för utbildningssystemet:
− möjligheten att etablera skolor på olika religiösa och ideologiska
grunder
− ekonomisk jämställdhet mellan offentliga och privata skolor

− krav på lokala myndigheter att tillhandahålla offentlig utbildning
Den grundläggande utbildningen i Nederländerna är obligatorisk för alla barn
mellan fem och sexton år. 99,3 procent av barnen börjar dock skolan redan vid
fyra års ålder. Skolgången är avgiftsfri, men från 12 års ålder måste föräldrarna
betala för böcker och annat material. I många skolor uppmuntras föräldrarna
att lämna frivilliga donationer. Föräldrarna måste även betala för luncherna
under hela skoltiden. Två tredjedelar av skolorna drivs privat, men de finansieras
av statliga medel. Det är gott om religiösa skolor, även om många av dem,
särskilt de kristna, inte längre har någon direkt religiös inriktning på
utbildningen.
De religiösa skolorna har rätt att neka elever som inte tillhör deras religion,
men i praktiken sker det inte ofta. Under 2005 slutade 10 procent av eleverna
skolan utan fullständiga betyg.
Det finns sedan länge riktlinjer som säger att skolor ska undervisa om olika
religioner och ideologier. De ska arbeta för att bekämpa diskriminering och
intolerans.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Nederländerna anses vara hög, en av de högsta i världen.
6 procent av invånarna anses ligga under den gräns för fattigdom som
Nederländerna själva satt. Nederländerna har ett socialförsäkringssystem med
möjligheter för dem som av någon anledning inte kan arbeta att få ekonomisk
hjälp.
En del av det finansieras genom premier till socialförsäkringarna som dras direkt
från arbetstagarnas lön tillsammans med inkomstskatten, resterande del
finansieras av staten. På senare år har det börjat talas om ett utbrett
bidragsberoende som regeringen måste arbeta för att bryta. Utöver socialbidrag,
arbetslöshetsersättning, arbetsskadeersättning, sjukpension etcetera, finns bland
annat barnbidrag och en statlig pension.

Nederländerna är rankade på 10:e plats på UNDP:s Human Development
Index.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Diskriminering på grund av könstillhörighet förekommer inte i lagstiftningen
och kvinnans rättsliga ställning är densamma som mannens. CGB (se mer
härom under avsnitt 16 nedan), tar emot och behandlar klagomål rörande
könsdiskriminering. År 2005 lämnades 53 beslut avseende könsdiskriminering,
främst i anställningsfrågor.
Kvinnor och män genomgår högre utbildning i lika stor utsträckning. Trots
detta påvisar arbetsmarknaden i Nederländerna stora skillnader mellan kvinnor
och män sett till arbetstid och löner. Andelen yrkesarbetande kvinnor uppgick
till 54 procent år 2005, jämfört med 79 procent för männen, och dessutom
arbetar kvinnor deltid i betydligt större utsträckning än män (drygt 60 procent
av kvinnorna jämfört med cirka 10 procent av männen). En orsak till detta är
den bristfälligt utbyggda och dyra barnomsorgen. Antalet kvinnor på
arbetsmarknaden ökar dock betydligt snabbare än antalet män vilket talar för att
enpositiv förändring är på gång. Regeringen strävar efter att öka andelen kvinnor
som är ekonomiskt självständiga till över 60 procent år 2010 (idag cirka 40
procent). Bland annat arbetar regeringen med att ta fram en policy för att
bekämpa orättvisa skillnader på arbetsmarknaden. Dessutom pågår arbete för
att ta fram instrument för att upptäcka skillnader i lönesättningen hos företag
och för att hjälpa anställda att själva utvärdera lönesättningen ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Snittlönen för kvinnor är ungefär 50 procent lägre än snittlönen
för män vilket främst beror på den stora andelen deltidsarbetande kvinnor. Det
bör i sammanhanget noteras att familjeekonomin i Nederländerna ofta gör det
möjligt att leva på en lön, främst på grund av att skattekvoten är relativt låg
(cirka 39 procent jämfört med 52 procent i Sverige).

Våld mot kvinnor utgör ett problem. Enligt Socialministeriet utsätts årligen
ungefär 200 000 kvinnor för våld i hemmet. 50 000 av dessa kvinnor har
utsatts för grovt våld, med till exempel sexuella inslag, och i 60-80 fall per år
har våldet dödlig utgång. Mörkertalet är stort då uppskattningsvis endast 10
procent av kvinnorna polisanmäler våld i hemmet. Årligen åtalas cirka 800 män
för brott begångna mot sin partner. Regeringen stöder olika program för att
minska och förebygga våldet mot kvinnor, bland annat genom att ge finansiella
bidrag till ett femtiotal olika centra där utsatta kvinnor kan söka skydd och få
hjälp av socialarbetare och psykologer. Vidare ges rätt för misshandlade kvinnor,
som lämnar sin partner, att erhålla sociala förmåner såsom bostadsbidrag
och underhåll för barnen. Det är kommunernas uppgift att arbeta mot våld i
hemmet på lokal nivå. Endast 11 procent av de medelstora kommunerna har
en särskild policy för detta.
FN:s expert på våld mot kvinnor som besökte Nederländerna under året
kritiserade i sin rapport landet för att inte tillräckligt görs för att bekämpa våld
mot kvinnor (se mer härom under avsnitt 2). I strafflagstiftningen finns ingen
enskildkategori för våld mot kvinnor, det finns bara könsneutrala uppdelningar
på olika typer av våld. Det och att det inte finns något starkt koordinerande
maskineri, menar experten, gör att de utmärkta möjligheter som finns, både på
nationell och lokal nivå, inte blir effektiva.
Prostitution, som varit tillåtet sedan 1815, förekommer öppet i Nederländerna.
Eftersom det bedöms omöjligt att genom regler förhindra prostitution, är
lagstiftningen inriktad på styrning och övervakning snarare än förbud. Sedan
den 1 oktober 2000 är licensierad bordellverksamhet tillåten. Syftet med
avkriminaliseringen är att öka kontrollen över de cirka 2 000 bordeller och
sexklubbar som finns i Nederländerna och därigenom motverka ofrivillig
prostitution, skydda minderåriga samt minska utnyttjandet av kvinnor som
befinner sig illegalt i landet.
Den nya lagen utvärderades hösten 2002. Det framkom då att kommunernas
och den lokala polisens kontroll varierade i de olika regionerna. Den illegala
verksamheten kunde därför fortsätta genom att flytta till de områden där

övervakningen var som sämst. Trots ofullkomligheter i implementeringen var i
princip samtliga berörda, det vill säga prostituerade, bordellägare och
myndigheter samt även allmänheten, positiva till lagen som sådan. Experter på
Justitieministeriet menar att utvecklingen idag går åt rätt håll. Legaliseringen har
lett till en sanering av bordellerna och den illegala sektorn har inte expanderat.
Varken utbud eller efterfrågan på sexuella tjänster tycks ha ökat sedan lagens
tillkomst. Polisens arbete att spåra illegala bordeller underlättas av ett ökat
samarbete med prostituerade och kunder vid de legala bordellerna. Ytterligare
uppföljning av lagens implementering planeras inom kort.
Legaliseringen av bordeller har lett till en för svenska ögon något främmande
debatt, där banker och skattemyndigheter kritiseras för att inte göra tillräckligt
för att underlätta de prostituerades affärsverksamhet. Den nederländska
sexindustrin beräknas årligen omsätta 1,6 miljarder euro.
Det är svårt att få officiella siffror på hur många kvinnor som misstänks vara
offer för människohandel i Nederländerna. Ungefär 10 procent av de totalt
35 000 prostituerade i landet uppskattas vara offer för människohandel.
Offren kommer främst från Central- och Östeuropa, men cirka 12 procent av
dem befinner sig redan i Nederländerna när de lockas till prostitution.
Nederländerna har sedan 2002 en särskild nationell byrå kallad NRM
(Nationaal Rapporteur Mensenhandel) som årligen rapporterar om området.
I 2007 års rapport konstaterar man att problemet fortfarande finns kvar, även
i den licensierade sektorn. För att komma tillrätta med detta föreslås i
rapporten ett obligatoriskt samarbete mellan lokala myndigheter och
bordeller. Rapportören konstaterar också att situationen för de offer för
människohandeln som samarbetar med rättsväsendet har förbättrats. Nu
erbjuds den som vittnar ett tillfälligt uppehållstillstånd, boende och sjukvård
i Nederländerna. Man konstaterar dock att offrens möjlighet till ersättning
bör förbättras och avser att ytterligare studera situationen för drabbade
individer.

Efter rekommendationer från NRM antog regeringen under 2005 en nationell
handlingsplan mot människohandel. Det finns en 500 man stor nationell
polisgrupp som arbetar uteslutande med att utreda misstänkt människohandel
och att träna andra poliser i hur de ska handskas med eventuella offer. Sedan
1982 finns den statligt finansierade Stiftelsen mot kvinnohandel som verkar på
fältet och deltar i internationella projekt.
Kvinnlig könsstympning är inte tillåtet enligt lag. Uppskattningsvis utsätts
minst 50 flickor om året för ingrepp. Frågan har debatterats flitigt under de
senaste åren. Förslag har bland annat lagts fram om att undersökningar hos
skolläkare ska bli obligatoriska inom grupper där ingrepp är vanligt
förekommande.
Det finns riktlinjer för hur läkare och andra berörda ska agera vid
misstanke om brott.
15. Barnets rättigheter
Barnets rättigheter är på många plan skyddade i den nederländska lagstiftningen.
Barn har rätt att utvecklas i en hälsosam och harmonisk miljö. Om det
finns misstanke om att denna rättighet kränks har myndigheterna en skyldighet
att ingripa. Barnets intresse ska då alltid ha företräde. Barns välmående försäkras
genom ett antal, av staten välfinansierade, program som arbetar för bland
annat hälsa, utbildning och allmän information.
Nederländerna har haft långtgående planer på att, i likhet med Sverige, inrätta
ett ombudsmannainstitut för barnfrågor. Dessa planer har dock inte följts upp,
vilket man fått kritik för av FN:s barnrättskommitté. Däremot har landet
etablerat en särskild kommissionär, som i ungdomsfrågor ska ansvara för
koordineringen mellan de berörda ministerierna.
Barnmisshandel är ett stort problem i Nederländerna. I en rapport från 2005
angavs att så många som 100 000 barn utsatts för misshandel under det senaste
året. Varje år dör mellan 50 och 80 barn till följd av misshandel. På grund av
ett högt antal anmälningar är väntetiderna för att få hjälp långa. Regeringen har
dock minskat väntetiderna genom att avsätta mer pengar till den byrå för skydd

av barn som finns.
I april 2007 trädde ett tillägg till den nederländska civilkoden i kraft. Det
förbjuder psykiskt och fysiskt våld i uppfostrande syfte. Förbudet gäller även i
hemmiljön.
Regeringen har inlett ett omfattande projekt för att bekämpa barn- och
ungdomsbrottslighet, som under de senaste åren stigit något. För barn under
12 år, som alltså inte är straffmyndiga, finns det så kallade Stopprogrammet.
Syftet är att tidigt uppmärksamma barn på väg in i kriminalitet och därmed
förhindra framtida grövre kriminalitet.
De relativt långa handläggningstiderna för brott begångna av barn har varit ett
problem. Regeringen har därför angivit vilka tidsramar som ska iakttas. Tiden
mellan det första förhöret och domstolens utslag bör vara maximalt sex månader
och mellan dom och straffverkställighet bör det inte dröja mer än en månad.
Samtliga berörda myndigheter har därför samordnat sina procedurer för att
ovan angivna tidsgränser ska kunna respekteras framöver.
I slutet av 2004 kom den nationella ombudsmannen med en rapport som
visade att ett stort antal omhändertagna barn och ungdomar, på grund av
platsbrist, placerats på ungdomsanstalter trots att de inte dömts för något brott.
Ombudsmannen poängterade att detta inte bara är otillåtet enligt
Europakonventionen,
utan även olämpligt eftersom anstalter av det slaget inte har möjlighet
att möta dessa barn och ungdomars särskilda behov. FN:s barnrättskommitté
har också kritiserat Nederländerna för detta.
Beträffande ekonomiskt utnyttjande av barn (art 32 i barnkonventionen),
ratificerade Nederländerna 2003 ILO-konventionen 182 om de värsta formerna
av barnarbete.
För bekämpning av sexuellt utnyttjande och sexuellt våld mot barn bedrivs

sedan ett par år tillbaka ett nationellt handlingsprogram. Programmet syftar till
tidig upptäckt och rehabilitering. En handbok på området har publicerats. FN:s
kommitté för mänskliga rättigheter har välkomnat detta initiativ, men samtidigt
uttryckt kritik mot att det fortfarande är ett stort antal barn som drabbas.
I lagen om sexuella trakasserier finns särskilt reglerat om skolans skyldighet att
polisanmäla fall bland skolelever. Vidare föreskrivs om vilket tillvägagångssätt
som skall iakttas om en relation uppstår mellan lärare och elev.
Rekrytering till landets väpnade styrkor börjar vid 17 års ålder, men deltagande
i väpnade strider är inte tillåtet förrän vid 18 år.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Nederländerna är ett land där cirka 10 procent av den totala befolkningen är
invandrare av utomeuropeiskt ursprung. De största minoritetsgrupperna är
turkar, marockaner och surinameser. Nederländerna har tidigare förskonats
från allvarliga rasistiska och diskriminerande yttringar. Sedan terrorattackerna i
USA den 11 september 2001 har dock antalet incidenter ökat markant och en
tydlig skepsis gentemot muslimer kan skönjas i det nederländska samhället.
Den negativa hållningen har förstärkts till följd av två mycket uppmärksammade
mord på offentliga kritiker av den muslimska kulturen – partiledaren Pim
Fortuyn (2002) och journalisten/samhällsdebattören Theo van Gogh (2004).
Det var dock endast i det senare fallet som förövaren själv var muslim. Ett
antal nederländska politiker har uttalat sig om islam och framhållit att islam är
oförenlig med landets traditioner och sociala värderingar. 55 procent av
nederländarna sägs ha ofördelaktiga åsikter om muslimer.
En allt vanligare inställning är att invandrarna bättre bör anpassa sina normer
och värderingar till det nederländska samhället. Från att tidigare ha betonat
invandrares rättigheter har inriktningen på integrationspolitiken svängt till att
uppmärksamma invandrares skyldigheter. Regeringen har infört en ny strängare
policy när det gäller så kallad anhöriginvandring. Ett av de mest kontroversiella

inslagen är kravet på att den sökande, redan innan han eller hon lämnar sitt
hemland, har skaffat sig grundläggande språkkunskaper i nederländska. Vidare
ska den sökande själv, eller den anhörige i Nederländerna, bekosta de
introduktionsprogram (’’Medborgarskapskurser’’) som krävs för
uppehållstillstånd.
Medborgarskapskurserna är obligatoriska och innehåller momenten nederländska
språket (600 studietimmar), grundläggande kunskap om det nederländska
samhället samt förberedelse inför arbetslivet.
Kravet på medborgarskapskurs ska enligt regeringens planer även komma att
omfatta invandrare som redan bor i landet och som, i vissa fall, har förvärvat
nederländskt medborgarskap. Vad avser den senare gruppen sker för
närvarande en juridisk granskning om integrationskravet är förenligt med
konstitutionens krav på likabehandling av nederländska medborgare.
Beträffande situationen för personer tillhörande minoriteter kan konstateras att
personer med invandrarbakgrund har svårare att komma in på arbetsmarknaden.
I viss mån förklaras detta av att utbildningsnivån är lägre bland vissa
minoritetsgrupper.
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har efterlyst mer information
från Nederländerna om konkreta resultat av de åtgärder som vidtagits
för att förbättra de etniska minoriteternas position på arbetsmarknaden och
inom universiteten.
På lagstiftningsområdet ligger Nederländerna generellt sett långt framme i
arbetet mot diskriminering. 1994 antog Nederländerna en lag om likabehandling
(AWGB) som förbjuder direkt eller indirekt diskriminering på basis av
religion, ras, kön eller sexuell läggning. Kommissionen för likabehandling
(CGB) har till uppgift att på enskildas eller eget initiativ utreda misstänkta
överträdelser av lagen. CGB:s beslut är inte bindande, men väger tungt och
följs regelmässigt. Antalet fall för behandling under 2005 ökade, jämfört med

2004, från 428 till 621. Under 2006 behandlades 694 fall. De vanligaste
diskrimineringsfallen under 2006 rörde ålder, etnisk bakgrund, handikapp/
kronisk sjukdom eller diskriminering på grund av kön (i fallande ordning).
Byrån för diskriminering på Internet (MDI) tar emot anmälningar om
diskriminerande uttalanden på framför allt nederländska hemsidor. De har ingen
möjlighet att själva kräva att innehållet ändras eller tas bort, men de
vidarebefordrar regelmässigt informationen till polismyndigheten.
Till följd av konferensen mot rasdiskriminering som hölls i Sydafrika 2002 har
regeringen tagit fram en nationell handlingsplan för att bekämpa
rasdiskriminering.
Planens fokus ligger på arbete, utbildning, infrastruktur och grannsämja.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Från och med den 1 april 2001 kan homosexuella män och kvinnor, utöver att
ingå registrerat partnerskap, även gifta sig borgerligt med i stort sett samma
rättsverkningar som ett heterosexuellt giftermål. Kyrklig välsignelse av vigseln
kan därefter ske (vilket dock inte är nödvändigt eftersom den borgerliga vigseln
har rättslig verkan i Nederländerna), men kyrkor och trossamfund är inte
förpliktade att utföra sådan. Homosexuella par kan även adoptera nederländska
barn. Av CGB:s 290 beslut under 2005 var endast två fall relaterade till sexuell
läggning, vilket torde indikera att diskriminering inte är vanligt förekommande.
Trakasserier av homosexuella har på senare år ökat, speciellt i större städer.
Det rör sig till största delen om verbala trakasserier från muslimska ungdomar.
18. Flyktingars rättigheter
Utlänningslagen, som trädde i kraft 2001, har – troligen i kombination med
sämre ekonomisk konjunktur – lett till att asylinvandringen till Nederländerna
drastiskt minskat under senare år. År 2004 tog landet emot knappt 10 000
asylsökande, att jämföras med ca 43 000 personer år 2000. FN:s specialrapportör
som besökte landet under 2006 kritiserade lagen för dess effekter.
Lagen, som innebär att beslut ska fattas inom 48 timmer efter ankomst, har

inneburit att inte bara antalet asylsökande utan giltigt skäl har minskat utan
även de med giltigt skäl. Proceduren är extra problematisk för kvinnor som
väljer att inte från början ange att de utsatts för traumatiska fall av förföljelse,
till exempel våldtäkt. De är förhindrade att slutfölja sin asylprocess såvida de
inte kan visa att det var traumat självt som gjort att de inte kunnat avslöja det
för myndigheterna. Rapportören var också bekymrad över det stora antal
självmord och försvinnanden som sker på förläggningar för dem som nekats
asyl. Ett särskilt stort antal unga flickor försvinner och de löper stor risk att
hamna i situationer där de utnyttjas för människohandel eller sexuell
exploatering.
Under år 2004 fattade den nederländska regeringen beslut om att inleda ett
ambitiöst återvändandeprogram (Project Terugkeer) som skulle resultera i en
repatriering av 26 000 personer (främst de som fått avslag på sin första
asylansökan) inom tre år. Project Terugkeer lyckades inte med sin ursprungliga
ambition. När ett år återstod av projektet hade endast knappt 9 000 av de
planerade 26 000 lämnat Nederländerna. Genom införandet av den allmänna
amnestin avslutades detta projekt den 1 maj 2007.
En allmän amnesti för asylsökande blev under hösten 2006 en viktig politisk
fråga i Nederländerna. I koalitionens regeringsförklaring i februari 2007
föreslogs att en amnesti skulle införas och i slutet av juni månad trädde amnestin
i kraft.
Under amnestin kan utländska medborgare komma i fråga för ett
uppehållstillstånd om de ansökt om asyl före den 1 april 2001, varit kontinuerligt
bosatta i Nederländerna efter den 1 april 2001 och skriftligen förklarat sig villiga
att dra tillbaka överklaganden i asylärenden om de erhåller uppehållstillstånd
under amnestin. Den omfattar även familjemedlemmar till en utländsk
medborgare under vissa förutsättningar.
Olika faktorer kan dock diskvalificera en asylsökande från att komma i fråga
för amnestin, till exempel om utlänningen kan anses utgöra en ordnings- eller
säkerhetsrisk, har dömts till fängelsestraff eller begått krigsförbrytelser.

Nederländerna har vid flera tillfällen kritiserats för att skicka tillbaka personer
till länder – särskilt Irak, Somalia och Kongo, där deras säkerhet inte kan
garanteras.
19. Funktionshindrades rättigheter
I december 2003 utvidgades diskrimineringslagstiftningen till att även omfatta
olika former av funktionshinder. Det blev därmed straffbart att diskriminera
personer med funktionshinder eller kroniska sjukdomar, eller att anstifta till
sådan diskriminering. Ytterligare lagstiftning på området är föremål för
diskussion i parlamentet men det är svårt att bedöma när den kan komma att
träda i kraft.
Enligt lagen om faciliteter för funktionshindrade har kommunerna ansvaret att
se till att personer med funktionshinder i så hög grad som möjligt kan leva ett
normalt liv i samhället. Lagen reglerar boende, hjälp till transport och rullstolar.
Enligt en företrädare för paraplyorganisationen för kroniskt sjuka och
funktionshindrade (Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad) fungerar detta bra
i många kommuner, men sämre i andra.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal nationella och internationella organisationer som agerar
i Nederländerna utan restriktioner från myndigheter. Enligt många av
organisationerna själva är myndigheter mycket hjälpsamma och
samarbetsvilliga.
Något som upprört många organisationer är att Nederländerna under 2004
inledde en process mot organisationen Médecins sans frontières (Läkare utan
gränser) i en schweizisk domstol. Nederländerna krävde att Médecins sans
frontières (MSF) skulle betala tillbaka de pengar som den nederländska staten
betalade i lösensumma för en nederländsk medborgare, som blev kidnappad i
ryska Kaukasus när han arbetade där för MSF. Nederländerna hävdar att det
rört sig om ett lån till organisationen. Nederländernas talan avvisades i mars
2007 av förstainstansdomstolen, men landet har överklagat till högre instans.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Det kan inte anses finnas något behov för Sverige att arbeta aktivt för att
främja de mänskliga rättigheterna i Nederländerna. Landet samarbetar med
interna-tionella organisationer och FN-organ bland annat avseende
rapportering till FN:s konventionskommittéer
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den tyska förbundsrepubliken är en parlamentarisk demokrati, som uppfyller
sina åtaganden väl på området mänskliga rättigheter. I händelse av överträdelse
finns fungerande kontrollmekanismer och överprövningsinstanser.
Parlamentet har antagit lagar som ger utökade möjligheter till övervakning och
bestraffning i syfte att bekämpa terrorism. Oro har utryckts för att individens
rättigheter kränks i kampen mot terrorismen.
Regeringen har det senaste året vidtagit långtgående åtgärder för att avhjälpa
problem med att kombinera förvärvsarbete och familj. Ett nytt system för
föräldraledighet har införts och under kommande treårsperiod ska
barnomsorgen byggas ut.
Flera fall av invandrarfientliga handlingar har rapporterats. Främlingsfientliga
tendenser har de senaste åren återspeglats i ökat stöd för högerextrema partier.
En diskussion har förts huruvida sådana partier har rätt att verka.
Debatten om minimilöner har getts stort utrymme i media under hösten 2007.
Beslut om att införa en minimilön för postbranschen har fattats och detta
förväntas bli vägledande för andra branscher.
Landets utbildningssystem har varit föremål för diskussion på flera områden. I
Pisa:s senaste undersökning för 2006 placerar sig de tyska eleverna generellt
sett på en medelmåttig nivå. Likaså betonas svårigheten för invandrarbarn att
integrera sig i den tyska skolan samt uppnå resultat i nivå med de tyska
eleverna.
Problem relaterade till integration av invandrare uppmärksammas. Ett

omdebatterat lagförslag har lagts fram som ställer krav på kunskaper i det tyska
språket för inresande make/maka från länder utanför EU.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Tyskland har ratificerat de flesta centrala internationella konventionerna om
mänskliga rättigheter. Följande konventioner har ratificerats:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa
protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr är ej ratificerat. Detta har
blockerats framför allt på delstatsnivå med motiveringen att de
föreskrivna kontrollmekanismerna bland annat är för dyra.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt det fakultativa protokollet om barn i väpnade konflikter.
Tyskland har undertecknat men ej ratificerat det fakultativa protokollet
om handel med barn.
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPD), är undertecknad
men ännu ej ratificerad. Samma sak gäller för det fakultativa protokollet
om övervakning av och rapportering om efterlevandet av
konventionen.
− Tyskland har undertecknat men ej ratificerat Konventionen mot
påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of all Persons from

Enforced Disappearances (CED).
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967.
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC).
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Tyskland har gjort reservationer mot artiklarna 14(3d), 14(5) och 15(1) i
Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) med
hänvisning till att överklaganden av domar i vissa straffrättsliga mål kan
avgöras i den tilltalades frånvaro. Då en person döms för mindre allvarliga
brott kan han eller hon under vissa omständigheter undantas rätten till
omprövning under förutsättning att frihetsberövande straff ej utdömts.
Tyskland undantar också vissa extremfall från rätten att bli dömd enligt den
senaste lagstiftningen då ny lagstiftning med kortare påföljd för ett specifikt
brott införts efter att brottet begåtts.
Tyskland har gjort en reservation i Konventionen om barnets rättigheter (CRC)
med följden att flyktingbarn som fyllt 16 år behandlas som vuxna vid
bedömningen av rätt till inresa och villkor för uppehåll.
Vad gäller de FN-konventioner som Tyskland har ratificerat har rapportering
till respektive konventionskommitté i stort sett skett kontinuerligt, men ofta
med betydande förseningar. Den 30 november 2007 skulle Tyskland ha
rapporterat till FN angående Konventionen mot tortyr (CAT), men någon
rapport har ännu inte registrerats hos UNHCR (United Nations High
Commissioner for Refugees). Det samma gäller för rapport om arbetet med
konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW) vars inlämningsdatum var augusti 2006. Tyskland är även sen med
rapportering angående konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD) och konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ICESCR), som båda skulle inkommit i juni 2006.

Tyskland har utfärdat en stående inbjudan till FN:s rapportörer vilket innebär
att förfrågningar från dessa, om att genomföra inspektioner, alltid kommer att
accepteras.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Den tyska grundlagen förbjuder uttryckligen godtyckligt anhållande. Det
förekommer inga uppgifter om politiskt sanktionerade mord eller
försvinnanden. Flertalet människorättsorganisationer, däribland Amnesty
International, framhåller att våldsamma handlingar från polisen i samband med
förhör och gripanden fortfarande förekommer.
Kritik har framförts av Amnesty International gällande fallet Murat Kurnaz,
som frigavs från Guantánamo i augusti 2006 efter hårda påtryckningar från
familj, advokater och tyska myndigheter. Kritiken handlar huvudsakligen om
att tyska myndigheter inte vidtog tillräckliga åtgärder för att få honom frisläppt
i ett tidigare skede. Fallet har fått stor plats i tysk media och politik. Ett
undersökningsförfarande gällande den dåvarande regeringens agerande pågår
fortfarande i förbundsdagen.
I februari 2005 genomförde Europarådets kommitté mot tortyr en inspektion
av en rad tyska fängelser. Det rapporterades att fängelserna saknade tillräckligt
med personal samt hade bristfälliga lokaler. Likaså vittnades om smutsiga
lokaler, avsaknad av TV och systematisk censur av posten.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer inte i Tyskland. I det gamla DDR avskaffades
dödsstraffet 1987, i Västtyskland redan år 1949 genom införandet av den tyska
grundlagen.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
I Tyskland finns en möjlighet till så kallad Säkerhetsförvaring (StGB § 66)
vilket innebär att en domstol kan besluta att en person som avtjänat ett
fängelsestraff på minst två år kan hållas inlåst på obestämd tid.

Säkerhetsförvaringen är inte ett straff utan en preventiv åtgärd för att skydda
samhället mot människor som anses vara benägna att även fortsatt begå svåra
brott som mord, dråp eller våldtäkt. I maj 2005 satt den tyska högsta
domstolen upp ramar för användandet av säkerhetsförvaring. I sin dom
beslutade domstolen att säkerhetsförvaring endast skulle kunna ske efter en
prövning av varje enskilt fall. I november samma år införde högsta domstolen
högre krav på att ytterligare information om den fängslade måste kunna
presenteras för att en eventuell säkerhetsförvaring ska komma till stånd.
Det har ej funnits några uppgifter om godtyckliga frihetsberövanden eller
reserestriktioner.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
De tyska domstolarna är självständiga i förhållande till den exekutiva makten.
Maktdelningsprincipen (Gewaltenteilung) är skyddad i grundlagen och upptar en
central roll i tysk förvaltningsrätt. Inom denna struktur har den tyska
författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht (BVerfG), en framträdande
roll.
Författningsdomstolen kontrollerar lagars författningsenlighet och avgör
tvister rörande kompetensfrågor inom förbundsrepubliken.
I Tyskland infaller straffmyndigheten för ungdomar vid 14 års ålder. Enligt
straffprocesslagen för ungdomar (Jugendgerichtgesetz) skall strafflindring på
grund av ålder alltid ske för brott som har begåtts innan 18 års ålder.
Strafflindring kan ges för brott som har begåtts innan 21 års ålder, vilket
regelmässigt tillämpas. Från 21 års ålder används hela straffskalan. Ett förslag
om att hela straffskalan skall användas från 18 års ålder har lagts fram men har i
dagsläget inte antagits.
I samband med Tysklands rapport om arbetet gällande Konventionen mot
tortyr 2004 uttryckte UNHCR oro för långa handläggningstider vid
brottsmålsprocesser om övergrepp i samband med gripanden och förhör.
Anmärkningar gjordes på att godtyckliga motanklagelser från polisens sida
riktades mot dem som anmälde övergrepp. Tyskland uppmanades att

möjliggöra snabbare handläggning av dessa mål samt att föra en bättre statistik
om dessa anklagelser.
De nationella domstolarna har rollen att skydda individens rättigheter med stöd
av författningsdomstolen (Verfassungsgerichthof). Hit kan enskilda (enligt
artikel 19 i det tyska grundlagen) vända sig när de anser att deras rättigheter
blivit kränkta.
I Tyskland finns ett antal parlamentariska utskott med uppgift att övervaka
mänskliga rättigheter och rättstatsprinciper. För den som anser att lagstiftning
strider mot grundlagen finns en möjlighet att vända sig till det tyska
petitionsutskottet (Petitionsausschuss). Utskottet, som består av 25
parlamentariskt tillsatta medlemmar, tar varje år emot ett stort antal
anmälningar från grupper och enskilda. Både generella förslag på lagändringar
och enskildas klagomål på konkreta fall av myndighetsutövning tas emot.
Under 2006 inkom 16 653 anmälningar, cirka 3 500 färre än under 2004 och
2005. Under 2007 har till och med oktober 13 643 anmälningar kommit in.
Efter granskning kan petitionsutskottet avlämna ett yttrande i frågan och
eventuellt också föreslå en lagändring. I enlighet med maktdelningsprincipen är
utskottets uttalanden endast rekommendationer.
Utskottet för mänskliga rättigheter och humanitär hjälp (Ausschuss für
Menchenrechte und humanitäre hilfe) övervakar och arbetar förebyggande med
brott mot de mänskliga rättigheterna. Det arbetar såväl med tyska angelägenheter
till exempel asylförfaranden, som med övervakning av mänskliga rättigheter i
EU och andra stater.
Justitiedepartementets representant för människorättsfrågor företräder
Tyskland i institutioner som Europadomstolen för mänskliga rättigheter,
Europarådet och FN. Denne sammanfattar rapporter om människorättsläget i
Tyskland och övriga världen.
Den tyska regeringen (utrikesministeriet) har sedan 1998 en särskild
representant för mänskliga rättigheter. Arbetsuppgifterna består av att följa den

politiska utvecklingen inom området samt ge förslag till förbättringar inom den
tyska politiken. Syftet är att representanten ska fungera som en länk mellan
regeringen och det civila samhället.
Det finns härutöver en rad kontrollinstitutioner. G10-kommissionen (G10Kommission) granskar åtgärder om övervakning och avlyssning som vidtas från
tyska säkerhetstjänstens sida. Ombudsmannen för frågor rörande
försvarsmakten (Wehrbeauftragter) handhar frågor rörande de tyska
militärförbandens tjänsteutövning men övervakar också missförhållanden inom
militären. En regeringstjänsteman övervakar invandrarfrågor (die Beauftragte
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration) och integration
och en annan för frågor rörande rörelsehindrade (der Beauftragte der
Bundesregierung für die Belange behinderter Menchen). Delstaterna
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland- Pfalz, Schleswig-Holstein och
Thüringen har egna ombudsmän som övervakar den offentliga förvaltningen på
delstatsnivå.
Under 2007 har en debatt om så kallade Online-Durchsuchungen i samband med
att terroristbekämpning pågått i Tyskland. Detta innebär att polisen skulle få
befogenhet att genomsöka internetanvändares hårddiskar med hjälp av
speciella program. Oppositionen hävdar att metoden är alltför
integritetskränkande och dessutom verkningslös.
I september 2007 presenterade justitieministern ett förslag till en ny paragraf i
den tyska strafflagen (§ 89a StGB) som syftar till att bättre än tidigare
lagstiftning kunna möta hot från terrorister. Tidigare lagstiftning mot terrordåd
(§§ 129a- 129b StGB) tillkom i samband med RAF:s (Rote Armee Fraktion)
terroristaktiviteter under 70-talet och fokuserar på hierarkiskt uppbyggda
terrororganisationer av tre eller fler medlemmar. Den nya sortens terrorhot
består ofta av små celler med en eller två terrorister som agerar fristående från
en organisation. Den nya paragrafen skulle därför straffbelägga förberedelse till
terrorhandlingar med fängelse i upp till 10 år även om de förbereds utan
bevisad koppling till en organisation.

7. Straffrihet
Några fall av straffrihet har ej rapporterats. Med anledning av Tysklands
ratifikation av Romstadgan för Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) i
december 2000, genomfördes under samma år en ändring av landets
strafflagstiftning.
Under 2005 aktualiserades tillämpningen av nämnda lag. Den dåvarande
uzbekiske inrikesministern, Zokirjon Almatov, som var misstänkt för bland
annat tortyr under ett uppror i hemlandet 2005, befann sig i Tyskland för
medicinsk behandling. Trots påtryckningar från olika
människorättsorganisationer valde åklagaren att inte fortskrida med
förundersökningen mot Almatov.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Tryck- och yttrandefriheten är inskriven i artikel 5 i den tyska grundlagen. De
tyska medierna är oberoende från statsmakterna och censur är uttryckligen
förbjuden i den tyska konstitutionen. Det tyska författningsskyddet begränsar
yttrande- och tryckfriheten avseende offentligt framförande av
antidemokratiska åsikter samt offentligt förnekande av förintelsen.
Förbudet mot antidemokratiska organisationer påverkar förutom
yttrandefriheten även förenings- och församlingsfriheten. Medlemskap i
förbjudna organisationer är inte tillåtet och organisationerna har heller inte rätt
att utnyttja den allmänna demonstrationsfriheten. Även religiösa organisationer
kan förbjudas om de ses som odemokratiska.
Tyskland erkänner inte ett antal organisationer som religiösa samfund när dessa
anses ha sektliknande inslag eller då religionen är ett medel för att uppnå andra,
till exempel ekonomiska, mål. Bland annat erkänns inte Scientologkyrkan som
en religion. Religionen kan fortfarande utövas men medlemmarna går miste
om de ekonomiska och sociala fördelar som en status som religion medför.
Under hösten 2007 har krav på ett förbud av Scientologikyrkan framförts av
ett flertal delstatspolitiker. Ett förbundsförfarande inför konstitutionsdomstolen
måste emellertid inledas av den tyska inrikesministern på federal

nivå. Denne har hittills ställt sig kritisk till idén med hänvisning till att ett
sådant förfarande skulle sakna förutsättningar för framgång.
Den tyska författningen föreskriver religionsfrihet och statsmakterna
respekterar generellt sett den individuella friheten. En stor del av lagstiftningen
på området ligger på delstatsnivå, vilket gör att de olika delstaterna skiljer sig åt
i detta hänseende. Exempelvis har man i Baden-Würtemberg, Niedersachsen,
Saarland, Hessen, Bayern, Berlin, Bremen och Nordrhein-Westfalen lagstiftat
om ett förbud mot att lärare bär huvudduk. Rätten för muslimska elever att
bära huvudduk har ej ifrågasatts.
Huruvida undervisning i islam ska bli standard på alla skolor i samtliga delstater
är ett omdebatterat ämne. Kritikerna menar att en radikal tolkning av koranen
strider mot den demokratiska grundordningen medan förespråkarna framhåller
att islam som skolämne krävs för att full religionsfrihet ska kunna råda i
Tyskland.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Tysklands politiska system präglas av landets federala struktur och en djupt
rotad maktdelningsprincip. Parlamentets första kammare, förbundsdagen
(Bundestag), väljs vart fjärde år i fria och allmänna val i en kombination av
direktval och partival. Landet har ett väl utvecklat partiväsende. I det senaste
valet till förbundsdagen (2005) ställde 31 partier upp med rikstäckande listor.
Endast fem partigrupperingar erhöll emellertid fem procent eller mer, vilket
utgör spärren för att komma in i förbundsdagen. Partierna var
Socialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Christliche Demokratische
Union (CDU)/Christlich- Soziale Union (CSU), Bündnis 90/Die Grünen, Freie
Demokratische Partei (FPD) samt Die Linke.
Den andra kammaren i parlamentet, förbundsrådet (Bundesrat), består av
representanter för parlamenten i de 16 delstaterna (Bundesländer). Beroende på
vilken fråga som behandlas kan ett lagförslag kräva både förbundsdagens och
förbundsrådets godkännande, ett faktum som tenderar att göra

lagstiftningsprocessen något trögflytande i tider då kamrarna domineras av
olika partimajoriteter. Detta kompliceras ytterligare av att valen till
delstatsparlamenten är förlagda till olika tidpunkter vilket kan medföra att
majoriteten i förbundsrådet växlar en eller flera gånger under en mandatperiod
i förbundsdagen. Det förekommer också att partierna har olika dagordningar
på delstats- och förbundsnivå varför förslag från det egna partiet i
förbundsdagen kan bli blockerat i förbundsrådet.
Även den tyska författningsdomstolen spelar i praktiken en viss politisk roll när
det gäller antagandet av mer kontroversiella lagförslag. Främst inom
skattepolitiken har författningsdomstolens domar haft politiska återverkningar.
Under efterkrigstiden har den tyska politiken dominerats av SPD och
CDU/CSU som periodvis varit närmast jämnstora och avlöst varandra vid
makten. Partierna har de senaste valen fått färre röster, vilket har bidragit till att
den tyska oppositionen varit livaktig. Sedan valet till förbundsdagen 2005 leds
Tyskland av en koalitionsregering mellan SDP och CDU/CSU.
Enligt artikel 21 i den tyska grundlagen kan politiska partier förbjudas om de
"syftar till att inskränka eller betvinga den fria demokratiska ordningen eller
hotar förbundsrepublikens fortlevnad". Endast regeringen, förbundsdagen och
förbundsrådet kan begära ett partiförbud och frågan måste alltid prövas av
författningsdomstolen. Debatten runt ett förbud mot det nationalistiska partiet
NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) som har pågått länge tog ny
fart under hösten 2007 efter att en grupp indiska invandrare jagades och
misshandlades av högerextremister i staden Mügeln i Sachsen. Det är främst
socialdemokraterna (SPD) som driver frågan om en ny process mot NPD inför
författningsdomstolen. Vid ett partimöte i slutet av oktober 2007
genomfördes de sista förberedelserna för en sådan process men en formell
ansökan är ännu inte gjord. CDU, med förbundskanslern Angela Merkel i
spetsen, ställer sig avvaktande till ännu en process mot NPD då man befarar
att ett nederlag skulle få negativa konsekvenser.
Att författningsdomstolen förbjuder ett politiskt parti är ovanligt och har

tidigare endast inträffat i två fall. 1952 förbjöds Socialistiska Rikspartiet (SRP)
och 1957 Tysklands Kommunistiska Parti (KPD).
Kvinnor har i Tyskland fullt tillträde till alla valbara platser och de flesta partier
tillämpar någon form av särbehandling till förmån för kvinnor. Trots detta
motsvarar andelen kvinnor i regering och parlament inte
befolkningssammansättningen i stort. I valet 2005 minskade andelen kvinnliga
parlamentsledamöter med 1,2 procent i jämförelse med 2002 års val. Andelen
kvinnor i den nuvarande regeringen, 38 procent, är densamma som i den förra
regeringen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Alla anställda har rätt att organisera sig fackligt. I Tyskland var cirka 6,6
miljoner fackligt anslutna år 2006 (år 2005 var siffran 6,8 miljoner) och antalet
förvärvsarbetande i Tyskland uppgick år 2006 till 39,6 miljoner. Runt 74
procent av alla förvärvsarbetande omfattas dock av fackliga kollektivavtal.
Paraplyorganisationen DGB (Deutsche Gewerkschaftsbund) består utav åtta
fackföreningar, varav de största (IG Metall med flera) traditionellt sett har haft
en stark röst i politiken. De senaste åren har dock en stark nedgång i antalet
fackligt anslutna kunnat noterats och 2006 års medlemstal är det lägsta som har
registrerats sedan 1965.
Enligt tysk grundlag har alla, förutom statliga ämbetsmän (dit även exempelvis
professorer och vissa lärare hör) samt personer med känsliga uppdrag (militärer
med flera), strejkrätt. Dock omfattas även de personer som saknar strejkrätt av
de eventuella överenskommelser som blir resultatet av en strejk.
I november 2007 uppmätes den totala arbetslösheten till 8,1 procent. För
västra Tyskland var motsvarande siffra 6,7 procent och i för östra Tyskland
uppgick arbetslösheten till 13,4 procent.
Tyskland har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner (så kallade core labour

standards) om mänskliga rättigheter. Dessa är:
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna 29 och 105).
- Förbud mot barnarbete (konventionerna 138 och 182).
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna 100 och 111).
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna 87 och 98).
Tyskland har i november 2006 dessutom ratificerat konventionen för
arbetsförhållanden i hotell- och restaurangbranschen (nr 172).
Trots detta finns uppgifter om diskriminering i arbetslivet. Utländska arbetare
har vittnat om lönediskriminering. Exempelvis har det förekommit uppgifter
om att utländska lärare skulle ha fått lägre lön än deras tyska arbetskollegor.
Det gäller även säsongsarbetare från Östeuropa som kommit till landet på
tillfälliga arbetstillstånd och erhållit lägre löner än tyska medborgare med
motsvarande arbetsuppgifter.
Det finns ingen lagstiftad minimilön i landet, men 80 till 90 procent av alla
löntagare omfattas av fackligt framförhandlade minimilöneavtal. En debatt om
införandet av en minimilön har pågått under hösten 2007. Det råder stora
meningsskiljaktigheter huruvida en lägsta lön kan inverka skadligt på
sysselsättningen. Vid månadsskiftet november/december 2007 fattade dock
regeringskoalitionen beslut om att införa en minimilön i postbranschen.
Minimilönen i västra Tyskland kommer att uppgå till 9,80 euro per arbetad
timme medan de som arbetar i forna öst tilldelas en något lägre timlön.
Skillnaden i lönesättningen mellan väst och öst beror på att man fortfarande
anser att produktiviteten är lägre i öst. Beslutet anses bli vägledande för flera
andra branscher (till exempel bemanningsbranschen, renhållningsbranschen,
säkerhetsbranschen och textilindustrin)
Den federala lagstiftningen begränsar arbetsveckan till 48 timmar, men
lagstiftningen på området är underordnad kollektivavtalen. Den genomsnittliga
arbetsveckan uppgick 2006 till 37,4 timmar i forna Västtyskland och 38,9
timmar i före detta Östtyskland.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Inga fall av diskriminering bland olika befolkningsgrupper vad det gäller
tillgång till grundläggande hälsovård har uppmärksammats. Det tyska
sjukförsäkringssystemet har traditionellt sett framstått som generöst i relation
till övriga europeiska länder. Under 2005 uppgick de totala utgifterna för
hälsosektorn till 239 357 miljarder euro. Uttryckt i andel av
bruttonationalprodukten (BNP) motsvarade denna siffra 10,7 procent.
I november 2005 enades CDU/CSU och SPD i sitt gemensamma
koalitionsfördrag om att utarbeta ett reformprogram för det tyska hälso- och
sjukvårdssystemet (Gesundheitsreform). I oktober 2006 antogs reformförslaget
av förbundsdagen. Reformen började sedermera att gälla i april 2007 och för
första gången är det i Tyskland obligatoriskt för alla invånare att teckna en
sjukförsäkring. Enligt en rapport som är framlagd av Bundeszentrale für
politische Bildung är den förväntade medellivslängden (2004) i Tyskland 78,4 år.
Siffran är ett genomsnitt för både män och kvinnor och anses vara hög i ett
internationellt perspektiv.
12. Rätten till utbildning
Utbildningssystemet utformas i Tyskland på delstatsnivå och innebär i regel 12
eller 13 års skolgång. Delstaterna ansvarar för upplägget av läroplanen med
tillhörande examination. Betygen i respektive delstat är tillämpbara i hela
landet. Skolgången omfattar nio obligatoriska år (i vissa delstater tio år).
Grundschule är den tyska motsvarighet till lågstadiet och här börjar eleverna vid
sex års ålder. Undervisningen på denna nivå pågår i allmänhet under fyra år
och därefter fattas ett av lärare och föräldrar gemensamt beslut om elevens
fortsatta skolgång. Redan här begränsar därmed det tyska utbildningssystemet
till viss del barnens möjligheter till val av studieinriktning, eftersom de vid så
låg ålder i de flesta delstater måste fatta ett beslut som kommer att styra vilken
examen de på sikt uppnår. Det finns tre valmöjligheter: Hauptschule, Realschule
och Gymnasium. Hauptschule slutar redan efter årskurs nio och därefter kan en
yrkesutbildning påbörjas, medan Realschule innebär en skolgång om 10 år.

Gymnasium leder till Abitur, en studentexamen från ett teoretiskt program.
Endast Gymnasium berättigar eleverna till vidare studier vid universitet och
högskola. Grundskola och gymnasium är kostnadsfria.
Tysklands utgifter för utbildningssektorn motsvarade 5,2 procent av BNP år
2004. Genomsnittet för samtliga länder inom Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD) var under den uppmätta perioden 6,2
procent.
I OECD:s senast utgiva Pisa-undersökning (Programme for International
Student Assessment) för 2006, som i huvudsak behandlar kunskaper i
naturvetenskapliga ämnen, uppnådde de tyska eleverna (med sina 516 poäng) ett
resultat något över genomsnittet för samtliga OECD-länder (500 poäng). Vad
gäller den allmänna läsförståelsen placerade sig Tyskland relativt bra (495
poäng, OECDgenomsnittet beräknades till 492 poäng).
Den största utmaningen för det tyska utbildningssystemet förblir rätten till
samma utbildningsförutsättningar. Man talar främst om andra generationens
invandrare, det vill säga med utländska föräldrar, men födda i Tyskland. Dessa
barn ligger i genomsnitt 2,5 skolår efter i inlärning jämfört med andra barn.
Tillsammans med Belgien är Tyskland det land som uppvisar störst skillnad i
prestationer mellan inhemska och utländska barn i den jämförelse som OECD
gör. Vidare noteras det i rapporten att knappt 50 procent av de elever som har
läst vid Gymnasium lyckas ta sig vidare till universitet/högskola.
Med hänsyn till ovanstående har diskussioner kring Tysklands
utbildningskvalitet och skolreformer förts. Bland annat har man diskuterat att
ersätta halvdagsskola med heldagsundervisning. Fram till år 2009 kommer 4
miljarder euro att investeras i upp- och utbyggnad av skolor med
heldagsundervisning.
Flera delstater har framfört önskemål om att få införa studieavgifter,
Studiengebühren, för studier på högskolenivå för att kunna höja standarden och

kvaliteten på undervisningen. I januari 2005 fastslog författningsdomstolen att
delstaterna inte längre kunde hindras från att ta ut sådana avgifter. Enligt
uppgifter från december 2007 har 12 av 16 delstater infört studieavgifter.

att sysselsättningsnivån för kvinnor med barn under fem år är 44,3 procent, att
jämföra med Storbritannien och Frankrike som båda har sysselsättningsnivåer
på över 60 procent för motsvarande grupp

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Tyskland är en högt utvecklad ekonomi med stor industri, stark offentlig sektor
och god levnadsstandard. Bruttonationalprodukten i löpande priser för 2006
beräknades till 2 307,2 miljarder euro (siffra från Statistische Ämter des Bundes
und der Länder). Tyskland hamnade på 21:a plats av 177 i UNDP:s (United
Nation Development Program) Human Development Index år 2006. Index för
BNP per capita uppgick år 2006 till 114,5. I enlighet med Eurostats beräkningar
var det genomsnittliga indexet för EU:s 27 medlemsstater 100.
Bruttonationalinkomsten uppmätes till 28 500 euro, en siffra som låg 15
procent över genomsnittet i EU.

Det senaste året har ett flertal åtgärder vidtagits av den tyska regeringen för att
stärka kvinnors möjligheter att kombinera heltidsarbete och familj. I januari
2007 trädde den nya lagen om föräldraledighet i kraft vilken skapar större
valmöjligheter för föräldrar att vara hemma med sina barn. Tidsramen för
möjlighet till ersättning förlängdes från två till minst 12 månader och till
skillnad från tidigare system baseras den nya föräldrapenningen på föräldrarnas
inkomst. Därutöver ger den nya föräldrapenningen incitament till att båda
föräldrarna ska vara hemma med barnen. Två månader extra betalas ut om
föräldrarna delar på ledigheten så att de tar ut minst två månaders ledighet var.
Vidare avser regeringen tredubbla antalet dagisplatser till barn under tre år till
år 2013. 750 000 dagisplatser ska då finnas vilket innebär att en tredjedel av alla
barn under tre år tilldelas en plats. Andra regeringsinitiativ för att främja
kombination av arbete och familj är olika projekt i samverkan med aktörer på
arbetsmarknaden. I samarbete med arbetsgivarföreningen, Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände, främjas en familjevänlig personalpolitik
och nätverk för familjevänliga företag har initierats. Det är i nuläget för tidigt att
bedöma resultaten av dessa förändringar men, enligt undersökningar som
regeringen presenterade i november 2007 avseende föräldraförsäkringen, hade i
genomsnitt 9,6 procent av fäderna i landet tagit ut föräldraledighet i jämförelse
med 3,5 procent innan den nya föräldrapenningen infördes.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Den tyska lagen föreskriver lika lön för lika arbete. Ändå är den könsrelaterade
löneskillnaden en av de största i Europa. Kvinnor i Tyskland tjänar i
genomsnitt 22 procent mindre än tyska män. Orsakerna till de stora
skillnaderna är en könsrelaterad segregation av arbetsmarknaden, en
överrepresentation av kvinnor i branscher med lägre inkomstnivåer samt att
kvinnor står för merparten av allt deltidsarbetande i Tyskland. Svårigheterna
för kvinnor att kombinera förvärvsarbete som de kan försörja sig på med
familjeliv ses som ett avsevärt jämställdhetsproblem i det tyska samhället.
Tillgång på barnomsorg är en faktor som påverkar kvinnors möjlighet att
förvärvsarbeta. I Tyskland kan i nuläget vart sjunde barn under tre år erbjudas
en plats inom barnomsorgen, vilket är en ökning sedan 2002 då bara vart
tionde barn under tre år hade tillgång till barnomsorg. Bristen på platser är
större i västra Tyskland där barnomsorg bara finns tillgänglig för 9,4 procent
av barnen under tre år. I forna Östtyskland är motsvarande siffra 41,1 procent
vilket kan förklaras av arvet från DDR-tiden. Av en studie gjord 2007 framgår

Ett annat problem i fråga om jämställdheten är att sambeskattning mellan äkta
makar fortfarande består vilket minskar incitamenten för kvinnor att träda in
på arbetsmarknaden. Kvinnors underrepresentation inom flera betydande
sektorer på arbetsmarknaden, i synnerhet inom den privata sektorn och i
ledande positioner, är likaså problematisk. Inom de högsta nationella
myndigheterna innehar kvinnor endast 15 procent av de ledande positionerna.
Andelen kvinnor i tyska parlamentet uppgår till 31,6 procent. I regeringen sitter
sex kvinnor på totalt 16 ministerposter.

I Tyskland har våld mot kvinnor och våld i hemmet uppmärksammats såväl
bland allmänheten som politiskt. Särskild lagstiftning om våld mot kvinnor
finns sedan 1975. År 1999 beslutades om en handlingsplan mot kvinnovåld
som resulterat i ett omfattande samarbete mellan delstaterna och
förbundsregeringen. Konkreta åtgärder har genomförts för att förebygga
våldet, stödja drabbade kvinnor och lagföra våldsverkarna. 2006 initierade den
tyska regeringen en andra handlingsplan. Här presenteras mer än 130 åtgärder
för att öka skyddet mot våld gentemot kvinnor. Fokusområden i den nya
planen är prevention, arbete med kvinnor med migrationsbakgrund samt
utbyggnad av medicinsk assistans. Förverkligandet av handlingsplanen
fortskrider och det är i nuläget svårt att bedöma de konkreta resultaten.
Trots genomförda åtgärder är våld och övergrepp mot kvinnor fortfarande ett
stort problem enligt en organisation som arbetar med kvinnors mänskliga
rättigheter. Omkring 25 procent av alla kvinnor har, i en tidigare eller
nuvarande relation, upplevt kroppsligt eller sexuellt våld. I Tyskland finns cirka
400 kvinnohus där drabbade kvinnor kan söka hjälp. Enligt uppskattningar
söker mer än 40 000 kvinnor med sina barn årligen skydd i dessa kvinnohus på
grund av våld i hemmet. Under 2006 rapporterades 8 118 fall av våldtäkt, att
jämföra med 8 133 föregående år.
Könsstympning är förbjudet enligt tysk lag men man uppskattar att mellan
30 000 och 60 000 av landets invandrade kvinnor och barn har utsatts för
könsstympning. Könsstympning lagförs i dagsläget som kroppsskada vilket
innebär att företeelser som inträffat utanför Tysklands gränser i flera fall inte
kan bestraffas. Organisationer som arbetar för att bekämpa könsstympning
kräver att gärningen skall få en egen brottsrubricering för att påföljder skall
kunna utdömas på ett lämpligare sätt.
Tvångsgifte är i enligt tysk lag förbjudet och bestraffas med upp till tre års
fängelse. Främst kvinnor med migrationsbakgrund är drabbade. Hur många fall
som förekommer är dock oklart då det fram till dagsläget inte finns några
representativa studier.

Det är svårt att hitta uppgifter om hedersrelaterade mord men enligt en
rundfrågning genomförd av Bundeskriminalamt rörde det sig, mellan åren 1996
och 2005, om ca 48 fall som kommit till polisens kännedom. Speciellt
uppmärksammat var mordet på en kvinna av turkisk-kurdisk börd som våren
2005 sköts på öppen gata i Berlin efter att ha flytt från ett påtvingat äktenskap.
Hennes död utlöste en debatt om tvångsgifte och värderingar hos muslimska
familjer som lever i Tyskland.
Tyskland är både ett transit- och destinationsland för offer för människohandel.
Det rör sig främst om kvinnor mellan 16 och 25 år som bland annat
tvingas att arbeta som prostituerade. Uppskattningar om hur många kvinnor
som kommer till Tyskland varierar kraftigt, mellan 2 000 och 20 000 årligen.
Ungefär 80 procent beräknas komma från länder i Mellan- och Östeuropa.
2006 fastställde Bundeskriminalamt att 775 offer hade utsatts för
människohandel med sexuella tjänster som syfte. Detta var en ökning med 21
procent i jämförelse med det föregående året då 642 offer rapporterades. För
att motarbeta människohandel har den tyska regeringen genomfört ett stort
antal åtgärder, bland annat ett omfattande samarbete med ursprungsländerna.
En arbetsgrupp som behandlar kvinnohandel har tillsatts med representanter
från ministeriet för familj, seniorer, kvinnor och ungdomar, Bundeskriminalamt,
civila organisationer samt från ansvariga ministerier i delstaterna.
Prostitution regleras genom prostitutionslagstiftningen (Gesetz zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der Prostituierten) som trädde i kraft 2002. Lagen erkänner
prostitution som ett yrke vilket ger den prostituerade tillgång till det sociala
trygghetssystemet. Syftet med lagen var att förbättra den prostituerades
ställning i samhället och motverka den diskriminering och stigmatisering som
denne utsätts för. Skillnad görs mellan yrkesmässig prostitution, betecknad av
hög frivillighetsgrad, och framtvingad prostitution som sammankopplas med
exempelvis våld eller trafficking, varav den senare varianten är olaglig.

15. Barnets rättigheter
Tyskland har ratificerat FN:s barnkonvention och regering och förbundsdag
har vidtagit åtgärder för efterlevnad av denna i form av att exempelvis
reformera ungdomsarbetslagen (Jugendarbeitsgesetz) samt att betona rättigheten
för barn till en uppväxt utan våld. Tyskland har lämnat in reservationer mot
vissa delar av konventionen vilket fortfarande skapar problem med
genomförandet på delstatsnivå. FN:s kommitté för barnkonventionens
efterlevnad har kritiserat nämnda förhållande. I februari 2005 antogs en
nationell handlingsplan för att komma till rätta med dessa problem. Planen
syftar till att förbättra barns skydd samt att verka för att Tyskland på längre sikt
ska ratificera FN:s barnkonvention förbehållslöst.

Ett antal uppmärksammade fall av barnmisshandel och omkomna barn (på
grund av vanvård, svält och mord) under hösten 2007 har skapat debatt om
barns rättigheter. Ministern ansvarig för barnfrågor (CDU) uppger att antalet
barnmord inte har ökat. Debatten fortgår emellertid och SPD har föreslagit att
barns rättigheter skrivs in i grundlagen vilket CDU fann orimligt. Mer
regelbundna hälsokontroller för barn är ett förslag som diskuteras och ett
program med 37 punkter förbereds inom regeringen för att skydda barn mot
vanskötsel och våld.

Sedan 2000 finns en lag som utvidgar skyddet för våld mot barn. Bland annat
förbjuder den uttryckligen våld vid uppfostran av barn. Lagstiftningen har
därefter stärkts ytterligare då en vuxen person som utövar våld mot barn kan
bli förvisad från bostaden. 2005 rapporterade UNICEF:s forskningsinstitut
Innocenti att tio procent av de tyska barnen regelbundet utsattes för våld i
hemmet. 47 procent hade råkat ut vid enstaka tillfällen medan 43 procent av de
tyska barnen aldrig utsatts för våld i hemmet.

Tyskland har allmän värnplikt. Män som fyllt 18 år inkallas till mönstring
vartefter de kan bli inkallade att göra värnplikt eller civil tjänstgöring. Först
efter genomförd värnpliktsutbildning kan de deltaga i väpnad konflikt.

Att andelen barn som lever i fattigdom, 14 procent, har ökat framgår i en
rapport från den tyska organisationen Kinderhilfswerk som arbetar för en
förbättring av barns levnadssituation. Sedan 1965 har barnfattigdomen
fördubblats vart tionde år. Speciellt utsatta är barn med migrationsbakgrund.
Organisationen fordrar ett nationellt program för att bekämpa
barnfattigdomen.
Under 2006 registrerade polisen 12 765 fall av sexuellt utnyttjade barn, vilket är
en minskning med ca 8,6 procent från året innan. Antalet registrerade fall av
innehav eller distribution av barnpornografi har ökat från
4 403 fall år 2005 till 4 545 fall år 2006. Maxstraffet för innehav av
barnpornografi är ett års fängelse och för distribution fem års fängelse. Sexuellt
utnyttjande av barn är straffbart.

Omkring åtta procent av de rapporterade fallen av människohandel i sexuella
syften rörde sig om offer under 18 års ålder.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Den tyska grundlagen föreskriver allas likhet inför lagen och förbjuder
uttryckligen diskriminering på grund av kön, ras, språk, ursprung,
trostillhörighet eller politisk åskådning (artikel 3 GG). Det finns två nationella
minoriteter i Tyskland; danskar och sorber. Medlemmar av de etniska
grupperna friser, romer och sinti innehar särskilt skydd enligt Europarådets
ramkonvention för skydd av nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Den tyska strafflagstiftningen innehåller omfattande förbud mot spridande av
rasistisk propaganda och hets mot folkgrupp. Sedan början av 1990-talet har
Tyskland haft problem med rasistiskt motiverade våldsbrott. Problemet har
varit mest påtagligt i de östra delstaterna. Mer än hälften av brotten har begåtts
där trots att andelen invånare av utländsk härkomst i de östra delstaterna
endast uppgår till cirka 4,5 procent, medan motsvarande siffra för de västra
delstaterna är cirka tio procent. Särskilt utsatta har personer av utomeuropeisk
härkomst varit men våld har rapporterats även mot romer och sinti. I
NGOrapporter framgår att asylsökanden tillhör de mest utsatta grupperna när det

gäller rasistiskt våld. Dessa brott förefaller i högre utsträckning inträffa i
områden där högerextremistiska partier är representerade i det lokala
parlamentet.
Antalet brott med politisk extremistisk bakgrund uppgick år 2006 till det
högsta under den senaste femårsperioden. 2006 rapporterades 17 597 fall av
brott med högerextremistisk bakgrund, vilket är en ökning från år 2005 då
15 361 fall registrerades. 1 047 av de rapporterade brotten 2006 var våldsbrott.
Uträknat på antalet invånare sker de flesta våldsbrotten med politiskt
högerextremistisk bakgrund i Sachsen-Anhalt, Brandenburg och Berlin. En
studie genomförd 2006 (presenterad i rapporten från Europarådets
kommissionär för mänskliga rättigheter) som behandlade högerextremistiskt
våld i Tyskland framhöll att rasism och xenofobi bör ses som ett socialt
problem som påverkar alla delar av samhället.
De tyska antidemokratiska och högerextrema partierna gick under hösten 2006,
främst i östra Tyskland, framåt i regionala och lokala val. I dag finns sådana
partier representerade i tre delstatsparlament; NPD i Sachsen och
Mecklenburg-Vorpommern och DVU (Deutsche Volksunion) i Brandenburg.
Antalet medlemmar i NPD i hela Tyskland ökade 2006 med 1 000 personer,
från 6 000 året innan.
I Tyskland finns problem med att integrera invandrare i samhället. Länge fanns
ett allmänt känt motstånd mot tanken på Tyskland som ett invandringsland.
Även andra och tredje generationens invandrare haft svårt att integreras i det
tyska samhället. Stora befolkningsgrupper av utländsk härkomst (den största är
från Turkiet) lever isolerat, diskrimineras i arbetslivet och ofta har en betydligt
lägre levnadsstandard än genomsnittstysken.
Regeringen har ändrat medborgarskapslagen och gjort satsningar på
integrations- och språkkurser. Alla nytillkomna invandrare har rätt till ett så
kallat integrationserbjudande. Invandrare förpliktigas även att delta i
tyskundervisning om de inte redan har grundläggande kunskaper i språket.

2005 gjordes en ny satsning på integrationspolitiken och en dialog med
invandrare inleddes för att utveckla politiken. Sommaren 2007 lade regeringen,
med grund i detta arbete, fram en nationell handlingsplan i vilken över 400
åtgärder för att förbättra integrationspolitiken konkretiserades.
Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) har tidigare
kritiserat Tyskland för att sakna en nationell kommission eller ombudsman
med uppgift att behandla individuella klagomål och stödja offer för
diskriminering. I samband med den allmänna likabehandlingslagens
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz ) ikraftträdande i augusti 2006 instiftades
dock en, från regeringen fristående byrå som behandlar dessa frågor. Byrån
övervakar all form av diskriminering, informerar, tar emot klagomål från
individer samt stödjer dem som utsatts för diskriminering.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
De homosexuellas rättigheter har successivt stärkts genom nya lagar allt sedan
2001 där den senaste lagen, allmänna likabehandlingslagen (Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz), trädde i kraft 2006 och därmed ersatte
antidiskrimineringslagen (Antidiskriminierungsgesetz). I Tyskland har ett
homosexuellt par som ingått partnerskap i stort sett samma rättigheter som
heterosexuella äkta makar. Dock kvarstår vissa skillnader vid skatte- och
arvsfrågor samt vid adoption. Trots en ökad allmän förståelse för andra
sexuella läggningar än heterosexualitet, förekommer enligt rapporter från olika
människorättsorganisationer social- och arbetslivsrelaterad diskriminering mot
HBT-personer (homo-, bi- och/eller transexuella personer).
18. Flyktingars rättigheter
Tyskland är sedan slutet av 1970-talet en av Europas största flyktingmottagare.
Under år 2006 sökte 21 029 flyktingar asyl i Tyskland, vilket var den lägsta
siffran sedan 1983. Detta kan jämföras med 88 287 asylansökningar under
2001. I landet är drygt 170 000 asylsökande bosatta. De främsta
ursprungsländerna var Irak (10,1 procent), Turkiet (9,3 procent) samt Serbien
och Montenegro (8,7 procent). Under 2006 placerades Tyskland som nummer
fyra avseende antalet mottagna asylansökningar i en jämförelse med EU. Runt

90 procent av ansökningarna avslås.
2005 trädde en ny invandringslag (Zuwanderungsgesetz) i kraft, vilken innebär
ett för tyskt vidkommande närmande mot internationella asylstandards.
Invandringslagen innebär lättnader för migration av arbetskraft, förbättringar
gällande uppehållstillstånd av humanitära skäl och inrättande av ett slags
kommission där personer som i normalfallet inte har rätt till uppehållstillstånd i
vissa fall kan tilldelas ett sådant. Vidare medför lagen lättnader för integration,
uppbyggnad av rättsliga instrument mot terroristmisstänkta med utländskt
medborgarskap, effektivare förfarande vid hantering av förvar samt utvisning
av terroristmisstänkta. Lagen har fått viss kritik för att den är vag i fråga
huruvida Tyskland har rätt att skicka tillbaka terroristmisstänkta personer till
deras respektive hemländer.
Kritik har även riktats mot det nya lagförslag till invandringslagen som
presenterades 2007. Det ställer krav på äkta makar från icke EU-medlemsstater
som ämnar flytta till Tyskland, att kunna uppvisa enkla kunskaper i tyska
språket samt ha uppnått minst 18 års ålder. Detta för att undvika arrangerade
giftermål samt öka graden av integration i det tyska samhället. Som följd
utlöstes protester från föreningar och sammanslutningar av invandrare, vilka
bland annat menade att den nya lagen bryter mot artikel 6 i grundlagen (skydd
mot äktenskap och familj). Turkiska föreningar bojkottade ett toppmöte för
integration i juli 2007 och uppmanade förbundspresidenten att inte skriva
under det nya lagförslaget. Så sent som i november 2007 kom nya protester, då
Turkiets president Erdogan vid ett tyskt regeringsbesök i Turkiet påpekade att
lagen bryter mot de mänskliga rättigheterna.
Som ett framsteg räknas dock invandringslagens formella avskaffande av så
kallad Duldungsstatus. Enligt tidigare regler erhöll asylsökande, som inte
uppfyllde kraven för erkännande av flyktingstatus men som ändå till följd av
Tysklands internationella förpliktelser inte kunde avvisas (exempelvis på grund
av risk för tortyr i hemlandet), en så kallad Duldung. Detta innebar ingen rätt
för individen att uppehålla sig i landet utan endast ett bevis på att den
utreseskyldighet, som alltjämt fanns kvar i landet, inte skulle verkställas. Vissa

kritiker menar att denna typ av uppskjutande av avvisning i praktiken även kan
genomföras med den nya lagen.
Efter terroristattackerna i september 2001 reagerade förbundsdagen snabbt
genom att skärpa den existerande antiterrorismparagrafen i den tyska
brottsbalken. Myndigheter gavs därmed möjlighet att utreda och åtala personer
av utländsk härkomst boende i Tyskland, som av tredje land misstänks för
terrorismverksamhet. 2002 antog förbundsdagen det andra
antiterrorismpaketet. Regeringen ville bland annat implementera
flyktingkonventionens uteslutningsklausul (Artikel 1F) och därmed
diskvalificera misstänkta grova brottslingar och krigsförbrytare från att erhålla
flyktingstatus.
Såväl Amnesty International som UNHCR har kritiserat lagen då risk finns att
även bona fide-flyktingar (flyktingar som har handlat i god tro), vars liv är hotat,
kan komma att uteslutas. Under våren 2006 föreslogs ett tillägg till
terroristbekämpningslagen från 2002 och befogenheterna för att bekämpa
terrorism tilltog än mer.
Från 16 års ålder ses den asylsökande i Tyskland som vuxen och kan varken
utbilda sig eller arbeta. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
skriver i sin rapport om Tyskland år 2006 att detta strider mot EU:s direktiv, då
en person under 18 år ska klassificeras som minderårig. Kommissionären
menar att Tyskland bör rätta sig efter FN:s barnkonvention.
Amnesty International och Human Rights Watch kritiserar Tyskland för att ha
planerat att dra tillbaka flyktingstatusen för ca 18 000 irakiska flyktingar. Detta
rör sig i första hand om irakier som flytt från den gamla regimen ledd av
Saddam Hussein. Tillbakadragandet motiveras med att dessa flyktingar ej
längre riskerar förföljelse av Iraks regim eftersom det politiska läget radikalt har
ändrats. Organisationerna anser att läget inte är säkert i Irak och att
flyktingarna skulle utsättas för stor fara om de återvände.
Vad gäller förhållandena i flyktingförläggningarna konstaterar den utsända

kommissionären från Europarådet att dessa varierar mellan de olika
delstaterna. Gemensamt är att de asylsökande under de tre första månaderna
inkvarteras i Erstanlaufstellen (första mottagningscenter) från vilka de sedan
förflyttas till Gemeinschaftsunterkunft (gemensam flyktingförläggning).
Enligt rapporter från människorättsorganisationer förekommer diskriminering
och våld mot flyktingar och asylsökande. Flera fall av högerextremistiska
attacker mot flyktingförläggningar har rapporterats i bland annat SachsenAnhalt, Brandenburg och Rheinland-Pfalz.
19. Funktionshindrades rättigheter
Den tyska lagstiftningen förbjuder diskriminering av personer med fysiska eller
mentala funktionshinder i arbetslivet, skola, hälso- och sjukvård och övrig
samhällsservice. Konkreta uppgifter om, och i sådant fall i vilken utsträckning,
dessa lagar inte efterföljs saknas. En rad åtgärder genomförs för att ytterligare
förbättra det dagliga livet för funktionshindrade såsom transporthjälp,
yrkesutbildning och bidrag till arbetsgivare för anställning. 98 procent av alla
statliga byggnader är handikappanpassade.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns inga begränsningar för frivilligorganisationer att bedriva verksamhet i
Tyskland. Ett stort antal icke-statliga organisationer finns representerade, bland
annat Amnesty International och Human Rights Watch.
Efter ett beslut i förbundsdagen invigdes under 2002 det tyska institutet för
mänskliga rättigheter, Deutsches Institut für Menschenrechte. Institutets uppgift
är att arbeta med utbildning och forskning om frågor som rör mänskliga
rättigheter samt att övervaka de mänskliga rättigheternas efterlevnad i Tyskland.
Institutet för en dialog om mänskliga rättigheter och skyddet av dessa parallellt
med kampen mot terrorism.
21. Internationella insatser på området mänskliga rättigheter
Fortlöpande genomförs ett stort antal besök (ECRI, FN:s barnkommitté och
så vidare) och rapporter skrivs om situationen för mänskliga rättigheter i

Tyskland. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter gjorde i
oktober 2006 ett officiellt besök i Tyskland. Sommaren 2007 lade
kommissionären fram en rapport med rekommendationer för åtgärder. De
flesta av dessa avsåg förändringar inom områdena asyl och immigration

Mänskliga rättigheter i Österrike 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Österrike är en demokratisk rättsstat och situationen för de mänskliga
rättigheterna är överlag god.
Det finns emellertid vissa områden där respekten för de mänskliga rättigheterna
har visat brister, främst inom asyllagstiftningen och polisövervåld mot
invandrare. Asyllagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2006 och som
ytterligare har ändrats under 2007 har inneburit försämringar ur de mänskliga
rättigheternas synpunkt på flera sätt, exempelvis genom att asylsökande ofta
utvisas direkt efter beslut om avslag (istället för att få vänta i Österrike tills
beslutet vinner laga kraft) och att ett strängare straff föreskrivs för de som
skyddar eller hjälper asylsökande. Problem med de långa väntetiderna i
asylprocesserna kommer förhoppningsvis att förkortas under 2008 efter
inrättandet av de nya så kallade asyldomstolarna.
Åtgärder för att komma tillrätta med rasism och främlingsfientlighet skulle
behöva intensifieras för att förbättra situationen för asylsökande och
immigranter.
Österrike har placerat sig högt på listan över kränkande av yttrandefriheten i
Europadomstolen. Europarådets kommissarie för de mänskliga rättigheterna,
Thomas Hammarberg, har i sin rapport för Österrike år 2007 kritiserat det
faktum att man i Österrike kan väcka allmänt åtal mot förtal – något som
regeringen verkar ha tagit till sig – och överväger nu att avskaffa sådana
åtalsmöjligheter.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Österrike har ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter:

- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa protokollen
om enskild klagorätt och avskaffande av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt undertecknat det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter
och om handel med barn
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Däremot
har varken det 12:e protokollet ratificerats eller den reviderade sociala
stadgan, Social Charter (med protokoll för ett system med gruppklagan),
vilket påtalats av Europarådets kommissionär Thomas Hammarberg i sin
rapport rörande Österrike för år 2007
Ett problem, enligt flera frivilligorganisationer, är att det dualistiska rättssystemet
innebär att de internationella konventionerna inte alltid omsätts i nationell
lagstiftning så fort och så korrekt som de borde. Frivilligorganisationer har
framfört att barnkonventionen och konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter ännu inte införlivats i nationell lagstiftning på ett korrekt sätt.

Den europeiska konventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna har status
som grundlag i Österrike och kan därför åberopas direkt inför exempelvis
Författningsdomstolen (Bundesverfassungsgerichtshof), vilken är den högsta
rättsliga instansen för bland annat ärenden som rör mänskliga rättigheter.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Enligt den österrikiska konstitutionen (Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG) är
vissa rättigheter grundlagsskyddade. De i konstitutionen inkluderade
rättigheterna åtnjuter ett i vissa avseenden starkare skydd än rättigheter som är
garanterade enligt vanlig lag. För att parlamentet ska kunna ändra grundlagen
krävs två tredjedelars majoritet. Författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
har bland annat kompetens att övervaka att de grundlagsskyddade rättigheterna
efterföljs.
Domstolen kan upphäva en lagbestämmelse om denna inte överensstämmer
med grundlagen.
Förbud mot tortyr eller annan omänsklig eller nedsättande behandling eller
bestraffning är stadfäst i grundlagen.
Österrike granskades senast år 1999 av FN:s tortyrkommitté som då noterade
att det förekommer anklagelser om att polisen utövar övervåld och misshandel.
Sådana anklagelser förekommer fortfarande, främst i samband med gripanden
eller kontroll av personer – ofta med utländsk härkomst – samt vid
demonstrationer.
Enligt Amnesty International är polisens uppträdande – till vissa delar –
ett av de största problemen vad gäller situationen för mänskliga rättigheter i
Österrike. Även Europarådets kommitté för förebyggande av tortyr har noterat
att det förekommer fall av polisövervåld mot anhållna och häktade personer,
detta bekräftas även av Europarådets Kommissionär Hammarbergs rapport
från 2007.

Det mest uppmärksammade fallet på senare år ägde rum i juli 2003 då
mauretaniern Cheibani Wague under oklara omständigheter dog i Wien i
samband med att polisen skulle gripa honom. Domstolsprocessen mot polis och
ambulanspersonal inleddes under 2005 och utmynnade i fällande domar för en
polis och en läkare. En film av en uppmärksam åskådare möjliggjorde de
fällande domarna. Wagues änka har däremot inte fått skadestånd av polisen, utan
har fått väcka civilrättslig talan.
Under 2006 inträffade ett fall då en man från Gambia avvisades till följd av att
han dömts för narkotikabrott. Avvisningen avbröts då mannen förklarade att
han inte tänkte avvisas frivilligt. Polisen körde honom därefter till en lagerlokal
och misshandlade honom – vilket kunde bevisas eftersom en uteliggare råkade
finnas i lagerlokalen och kunde lämna klara vittesuppgifter vid rättegången. Tre
poliser dömdes till åtta månaders fängelse och den fjärde polisen fick sex
månaders fängelse.
Det mest effektiva sättet att komma åt polisbrutalitet har tidigare varit att anmäla
den aktuella situationen till en förvaltningsrättslig instans i varje förbundsland
där rättshjälp utgått till den som lämnade in anmälan. De från 2006 nya reglerna
om rättshjälp föreskriver att sådan hjälp i förvaltningsärenden inskränks.
Mål om polisövervåld har dessutom flyttats till ordinarie straffrättsliga domstolar
vilket enligt flera frivilligorganisationer har inneburit svårigheter att komma
åt problemen med polisbrutalitet.
4. Dödsstraff
Förbudet mot dödsstraff är grundlagsfäst.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Förbud mot godtyckligt frihetsberövande och kvarhållande återfinns i
grundlagen.
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer generellt inte i Österrike.
I brottmål kan en person inledningsvis häktas och kvarhållas upp till 48 timmar.

En åklagare kan inom den tiden besluta om förlängd häktning, upp till
totalt två år, till dess att förundersökningen är avslutad. Förutsättningarna för
förlängd häktning är specificerade i lag. En ny bedömning, som tar upp om
häktningen alltjämt har laga grund, måste genomföras med jämna mellanrum.
Det kan nämnas att asylsökande inom ramen för det så kallade Dublinförfarandet
placeras i häkte i väntan på avvisningsbeslut så kallad ”detention pending
deportation”, vilket är ett administrativt häktningsbeslut för att säkra
verkställigheten
i processen. Anledningen till placeringen i häkte uppges vara att avvisningsbeslut
då kan verkställas omedelbart efter att det meddelats. Detta medför
att asylsökande ofta sitter i häkte, eller i fängelse då häktena ofta är överfyllda,
i 10 månader eller ännu längre till dess att beslut är fattat. Familjer splittras ofta
och vissa familjemedlemmar har ibland placerats på mindre orter ute i landet.
Friheten för en österrikisk medborgare att lämna och resa in i landet igen är en
grundlagsskyddad rättighet. Tvångsvis utvisning, eller att medborgare förhindras
resa in, förekommer inte. Även friheten att resa inom landet utgör en
grundlagsskyddad rättighet.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
En självständig rättsskipande makt i Österrike garanteras enligt grundlagen.
Domare ska enligt grundlagen vara oberoende och självständiga. Rätten till
rättvis rättegång garanteras enligt grundlagen.
I juli 1999 inrättades ett råd för mänskliga rättigheter, ”Menschenrechtsbeirat”, i
enlighet med rekommendationer av Europarådets kommitté för förebyggande
av tortyr – men även som en följd av fallet Omofuma. Marcus Omofuma, en
29-årig nigeriansk asylsökande vars ansökan avslagits, skulle i maj 1999
återsändas
med flyg till Nigeria från Wien via Sofia. Under flygningen Wien-Sofia, då
Omofuma beledsagades av tre polismän, tejpade dessa för hans mun och band

honom efter att visst handgemäng uppstått. Vid ankomsten till Sofia föreföll
Omofuma vara livlös och när en läkare anlänt för att vidta åtgärder konstaterade
denne att Omofuma var död. Enligt domen från april år 2002 dömdes de
tre poliserna av en domstol i Wien för ”vårdslöst vållande till annans död under
speciellt farliga omständigheter” (”fahrlässiger Tötung unter besonders
gefährlichen Umständen”) till åtta månaders villkorligt fängelse.
Rådet är knutet till och finansierat av inrikesministeriet. Tidigare ingick bland
annat Amnesty International i Rådet, men sammansättningen har ändrats och
Amnesty International är inte längre medlem. Rådet ska framför allt övervaka
de myndigheter som är underställda inrikesministeriet, främst polisen. Detta
görs bland annat genom inspektioner på plats, men även genom utfärdande av
rekommendationer. Amnesty International framhåller att den främsta
anledningen till att organisationen inte längre är medlem av Rådet är att Amnesty
anser att Rådet ska inta en självständig roll gentemot såväl inrikesministeriet
som oberoende organisationer. Även oppositionspartier har under de senaste
året framfört önskemål om att Rådet skulle frikopplas från inrikesministeriet
för att på så sätt kunna inta en oberoende ställning. Denna uppfattning delas av
Hammarberg i den ovannämnda rapporten om läget för de mänskliga
rättigheterna i Österrike år 2007.
I de österrikiska federala ministerierna samt delstatsregeringarna tillsattes 1999
koordinatorer för mänskliga rättigheter. Till koordinatorernas uppgifter hör att
samordna och driva frågor rörande mänskliga rättigheter inom och mellan
ministerierna, vilket även innefattar utbildning i mänskliga rättigheter. Den
centrala utbildningsenheten för tjänstemän inom förvaltningen (BundesVerwaltungsakademie) anordnar regelbundet seminarier för koordinatorerna för
att stärka och vidareutveckla deras arbete samt främja nätverksbyggande.
7. Straffrihet
Det finns ingenting som tyder på att straffrihet generellt förekommer i Österrike.
Något som möjligen kan tyda på straffrihet har dock förekommit under
hösten 2007. Media har flitigt rapporterat om en privat vänförening (där
exempelvis restaurangägare och bordeller ingått) som arbetat för att förbättra

säkerheten bland annat genom att skänka utrustning till polisen. Möjligen
skulle kunna framhållas att en form av straffrihet föreligger då de österrikiska
myndigheterna förefaller ha underlåtit att undersöka huruvida polisen låtit sig
påverkas i sin verksamhet av privata finansieringskällor.
Europarådets kommissarie för de mänskliga rättigheterna. Thomas Hammarberg,
rekommenderade i sin rapport från 2007 att det är av yttersta vikt att
polisen följer upp ärenden då polisbrutalitet har uppdagats.
Det kan också nämnas att Österrike många gånger kritiserats för sin bristande
vilja att ställa personer med nazistiskt förflutet inför rätta (se dock nedan under
8 om David Irving). Den nya justitieministern sedan 2007 har emellertid utlyst
en belöning på 50 000 Euro för att om möjligt ställa några av de sista kända
nazistförbrytarna inför rätta. Det kan förmodas att det främst handlar om
Adolf Eichmanns medhjälpare Alois Brunner och SS-läkaren Aribert Heim.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet i Österrike, som inkluderar
mediefrihet och förbud mot censur. Mediefriheten respekteras generellt av den
verkställande makten. Maktkoncentrationen inom media är dock tämligen hög.
Europarådets kommissarie för de mänskliga rättigheterna, Hammarberg, har i
sin rapport för 2007 pekat på att yttrandefriheten i Österrike är inskränkt genom
det oproportionerligt höga straff för ärekränkning som dömts ut till journalister
och frivilligorganisationer under senare år. Statistik från Europadomstolen
för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg visar att Österrike placerar sig
på andra plats efter Turkiet ifråga om fällande domar i yttrandefrihetsärenden
vid domstolen.
Enligt österrikisk grundlag förbjuds nationalsocialistiska organisationer och
aktiviteter. Personer som försöker upprätta eller återupprätta nationalsocialistiska
organisationer, stödja dem finansiellt eller sprida nazistisk propaganda
kan dömas till fängelse. I grova fall kan det bli upp till livstidsfängelse. Personer
kan fällas för rasistiska, främlingsfientliga och antisemitiska uttalanden eller

beteenden som har koppling till nationalsocialistisk agitation eller
nationalsocialistiska organisationer.
I november 2005 anhölls den brittiska historikern David Irving på grundval av
en häktningsorder från en domstol i Wien från 1989. Åklagaren åtalade Irving
för brott mot lagen som förbjuder nynazistiska aktiviteter eftersom Irving år
1989 bland annat förnekat existensen av Auschwitz. Irving dömdes sedermera
av domstolen till tre års fängelse vilket fastställdes av Österrikes högsta domstol
vid överklagandet i slutet av år 2006. Vid denna tid hade Irving avtjänat
huvuddelen av fängelsestraffet och släpptes därför villkorligt fri och utvisades
till Storbritannien.
Yttrandefriheten är i detta avseende dock mycket långtgående – under
valkampanjen under slutet av sommaren 2006 skyltade det högerpopulistiska
partiet FPÖ med budskapen ”Daham statt Islam”, fritt översatt ”hemland istället
för islam” och ”sichere Pensionen statt Asylmillionen”, fritt översatt ”säkra
pensioner istället för asylmiljoner”, utan att dessa budskap ansågs otillåtna.
Under året ledde FPÖ återigen igen en hätsk kampanj mot Turkiet och dess
eventuella EU-medlemskap, något som inte heller ådragit sig rättsverkningar.
För ett par år sedan fick däremot FPÖ-politikern Johann Gudenus avgå från
Bundesrat, motsvarande delstaternas representation i parlamentet, efter att ha
förnekat gaskamrarnas existens i tredje riket. Gudenus blev dömd för sitt
uttalande och dömdes till ett års villkorligt fängelse. Straffskalan angav ett
maxstraff på 10 års fängelse för brottet ifråga.
Beträffande religionsfrihet, som är reglerad i grundlagen, kan nämnas att det
konservativa partiet ÖVP nekat medlemskap i partiet på grund av de ansökande
personernas medlemskap i Scientologikyrkan. Detta ledde dock aldrig till
någon påföljd.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Österrike är en federal stat med nio delstater. Enligt grundlagen har medborgarna
rätt att välja sina företrädare och sålunda utöva inflytande över hur landets

regering och delstatsregeringar sammansätts. Fria och rättvisa val genomförs
regelbundet.
Alla medborgare kan fritt delta i det politiska livet, ställa upp i allmänna val och
få tillträde på lika villkor till offentlig tjänst i sitt land. Pluralism råder i
flerpartisystemet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
EU:s arbetsmarknadsstatistik angav i december 2007 att arbetslösheten i
Österrike uppgick till 4,3 procent. Österrike, som har varit med i ILO
(International Labour Organization) sedan 1919, har ratificerat ILO:s åtta
centrala konventioner (core labour standards).
Knappt hälften av arbetstagarna är medlemmar i fackföreningar. Någon tendens
till ökad organisationsgrad finns inte. Det är snarare tvärtom efter det att
den österrikiska landsorganisationen avslöjats ha stått som borgenär för den
fackföreningsägda banken BAWAG, som gjort stora spekulationsförluster.
Uppskattningsvis lyder 80 procent av arbetstagarna under kollektivavtal. Rätten
att strejka uttrycks inte i lag, men är allmänt accepterad. Lagen förbjuder
vedergällningsaktioner mot strejkande. Målet med en minimilön (Mindestlohn)
på 1 000 Euro brutto skrevs in i regeringsöverenskommelsen mellan SPÖ och
ÖVP när dessa bildade koalitionsregering i början av 2007. Genomförandet
överlämnades dock till arbetsmarknadens parter. Dessa enades den 2 juli 2007
om en minimilön på 1 000 Euro brutto via kollektivavtal. Minimilönen införs
nu från och med den 1 januari 2008 och kommer senast om ett år, den 1 januari
2009, att omfatta alla sektorer. 1 000 Euro brutto innebär 818 Euro netto
för en arbetare och 820 Euro netto för en tjänsteman.
Österrike har ratificerat konventionen om migrantarbetares rättigheter ”the
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of Their Families ”(MWC).

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Nästan 10 procent av BNP går till hälsovården i Österrike, vilket är över
genomsnittet bland OECD-länderna (Organisation for Economic Co-operation
and Development). Österrike tillhör även de länder i världen som avdelar mest
pengar på hälsa per invånare. Antalet läkare i förhållande till befolkningen är
högt. Medellivslängden för såväl män som kvinnor hör till den högsta i världen.
Spädbarnsdödligheten ligger på mycket låg nivå. Alla delar av befolkningen har
tillgång till grundläggande hälsovård, dock förs en politisk debatt om förstaoch
andraklassens sjukvård samt mediciner.
12. Rätten till utbildning
Barn har skolplikt från och med sex års ålder. Skolplikten omfattar nio års
studier. Enligt utbildningsdepartementet går 99,8 procent av barnen i
grundskolan.
Staten tillhandahåller fri gymnasieutbildning och understödjer tekniska
utbildningar, yrkesutbildningar samt universitetsstudier. Pojkar och flickor har
lika rätt till utbildning. De mänskliga rättigheterna studeras i grundskolan.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Österrike placerar sig på 15.e plats i UNDP:s Human Development Index.
Österrike har gynnats mycket av järnridåns fall och EU:s östutvidgning, som
inneburit en tillväxtstimulans på 0,5 -1 procent per år. De senaste åren har
därför strukturreformer av pensionssystem och sjukvården inletts. Enligt
Eurostat är Österrike tillsammans med Nederländerna EU:s fjärde rikaste land,
med en köpkraft på 23 procent över EU-genomsnittet.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Den österrikiska lagstiftningen är utformad för att förhindra könsdiskriminering
bland annat i anställningsförhållanden och vid tillerkännandet av sociala
förmåner. Generellt sett upprätthåller myndigheterna dessa bestämmelser. En

speciell jämställdhetskommission (Gleichbehandlungskommission) och en
jämställdhetsombudsman (Gleichbehandlungsanwaltschaft) övervakar
lagstiftning som föreskriver jämställdhet mellan män och kvinnor.

Prostitution är lagligt i Österrike. Människohandel med prostitution som syfte
är däremot olagligt och bedöms utgöra ett problem. Österrike är både transitoch
mottagarland för kvinnor från främst öst- och centraleuropeiska länder.

År 2006 var enligt den österrikiska statistikbyrån 63,5 procent av kvinnorna
mellan 15 och 64 år sysselsatta och 76,9 procent av männen. Kvinnor har i
större utsträckning än män tillfälliga anställningar, deltidsanställningar och är
överrepresenterade bland långtidsarbetslösa.

Straffsatsen för människohandel med prostitution som syfte är upp till 10 års
fängelse. Forskning bedrivs och hjälpinsatser för utsatta kvinnor tillhandahålls i
allt större omfattning. Enskilda organisationer har arbetat för att den rättsliga
definitionen av människohandel ska utsträckas till att även omfatta sådan
människohandel som har tvångsarbete och tvångsäktenskap som syfte.

Kvinnor är underrepresenterade inom statsförvaltningen. Lagen föreskriver
därför att inom sektorer där mindre än 40 procent av de anställda är kvinnor,
ska kvinnor ha företräde framför män, förutsatt att kvalifikationerna är desamma.
Det finns emellertid inte några sanktioner att tillämpa om lagen inte
följs. Kvinnor får arbeta inom försvaret och det uppställs inte några restriktioner
angående vilka uppgifter de kan tilldelas.
Inom den privata sektorn kan kvinnor åberopa jämställdhetslagstiftning som
förhindrar diskriminering. Den statliga jämställdhetskommissionen kan
tillerkänna kvinnor som könsdiskriminerats vid ett befordringstillfälle
kompensation.
Kommissionen kan även förordna om ersättning till kvinnor som förbigåtts
vid tjänstetillsättning trots att de haft samma kvalifikationer som de
manliga sökande.
Våld mot kvinnor utgör alltjämt ett problem i det österrikiska samhället.
Visserligen tillämpar både polis och domstolar aktuell skyddslagstiftning, men
uppskattningsvis mindre än 10 procent av misshandlade kvinnor anmäler att de
utsatts för våld. Regeringen ger bidrag till inrättandet av kvinnohem och akut
telefonstöd för utsatta kvinnor. Lagstiftning finns som ger polisen möjligheter
att med omedelbar verkan förhindra våldsbenägna familjemedlemmar att
återvända till hemmet. Det österrikiska skyddet för personer som är utsatta för
våld av familjemedlemmar är mycket långtgående.

Teoretiskt sett har alla kvinnor tillgång till legal abort. Tillgängligheten
begränsas emellertid av olika faktorer, bland annat inkomst. Regeringen
subventionerar endast aborter som genomförs av medicinska skäl. Alla offentliga
sjukhus utför inte abort. Privatkliniker tar så mycket betalt att en del kvinnor
föredrar att åka utomlands och göra abort. Tillgången begränsas även av den
orsaken att många läkare vägrar genomföra aborter av religiösa och/eller
moraliska skäl.
Andelen kvinnliga universitetsstuderande beräknas vara över 50 procent. I
riksdagsvalet 2006 blev 57 kvinnor (31,3 procent) invalda i parlamentet, vilket
var en minskning jämfört med 2002 när 35,3 procent av ledamöterna som
valdes var kvinnor.
Pensionsåldern för kvinnor är 60 år och 65 år för män. Den faktiska
pensionsåldern är mycket lägre, andelen sysselsatta vid 50-65 år är endast 32
procent.
Den pensionsreform som genomfördes 2004 har fått kritik för att missgynna
framför allt kvinnor. Föräldraledigheten, som är betald, ger föräldrarna möjlighet
att dela tiden mellan sig och ger full ersättning under ett år eller lägre
nivåer under två eller tre år. Den offentliga barnomsorgen inskränker sig till
deltidsförskola från tre års ålder i många delstater. Beräkningar från det
europeiska centret för välfärdspolitik, Europäisches Zentrum für
Wohlfahrtspolitik,

visar att uppemot 50 000 daghemsplatser saknas i hela landet. Barnbidraget
betalas ut till 19 års ålder, till avslutad utbildning eller högst 25 år.
15. Barnets rättigheter
Den österrikiska lagstiftningen skyddar generellt barnets rättigheter. Både vid
delstatsregeringarna och i det federala ministeriet för ungdoms- och
familjefrågor finns ombudsmän för barn och ungdomar. Dessa har till
huvuduppgift att granska klagomål rörande kränkningar av barns rättigheter.
Det finns inga tecken som tyder på att barnmisshandel är vanligt. På senare tid
har däremot allt fler fall av barnmisshandel rapporterats, men den allmänna
uppfattningen är att nämnda utveckling kan vara en följd av ökad medvetenhet
om problemet.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Diskriminering på grund av nationalitet, etnisk härkomst, kön och sexuell
läggning är förbjuden i lag. Det finns även ett antal bestämmelser med
grundlagsstatus som förbjuder diskriminering.
Den österrikiska grundlagen innehåller bestämmelser om nationella minoriteter
som har haft sin hemvist i landet sedan länge. Nämnda bestämmelser rör inte
nyanlända grupper av immigranter, utan minoriteter som bott i landet sedan
mer än 100 år. I det österrikiska rättsspråket används dock numera begreppet
inhemsk folkgrupp istället för minoritet, då det senare anses ha en negativ
klang.
Definitionen av nationella folkgrupper återfinns i lagen om folkgrupper,
Volksgruppengesetz, från 1976. Enligt lagen definieras dessa som grupper av
österrikiska medborgare, bofasta i bestämda delar av landet och med annat
modersmål än tyska samt nationell egenart. Enligt lagen garanteras till exempel
förekomsten av tvåspråkiga ortsbeteckningar.
Lagen slår inte fast vilka grupper som bör erkännas som inhemska folkgrupper.

Enligt en förordning som antagits av den federala regeringen anses följande
grupper uppfylla ovannämnda kriterier: slovener, ungrare, tjecker, slovaker,
romer samt kroater i delstaten Burgenland.
Österrikes folkgrupper uppvaktade 1997 regeringen med en skrivelse, ’’För
mångfalden i vårt land’’, där man bland annat krävde ett allmänt
ställningstagande i grundlagen till Österrikes minoritetspolitik. Detta resulterade
i ett tillägg i BV-G där Österrike, den federala staten, delstaterna samt
kommunerna bekänner sig till den språkliga och kulturella mångfalden i landet –
vilken kommer till uttryck genom folkgrupperna. Enligt lagen ska man främja
folkgruppernas fortlevnad, språk och kultur.
Vidare har Österrike ratificerat Europarådets ramkonvention till skydd för
nationella minoriteter. Konventionen förpliktar staterna att vidta åtgärder som
skyddar och främjar nationella minoriteter. Europarådets stadga för
landsdelseller minoritetsspråk trädde för Österrikes del i kraft i oktober 2001.
I den rapport som lämnades av ’’de tre vise männen’’, en grupp som tittar på
EU:s framtid från år 2020, med anledning av de 14 EU-ländernas sanktioner
mot Österrike år 2000 tillhörde skyddet av etniska minoriteter de frågor rörande
mänskliga rättigheter för vars hantering Österrike fick ett högt betyg. Man
bedömde att den österrikiska lagstiftningen skyddar de existerande nationella
minoriteterna i större utsträckning än i många andra länder. Samtidigt kan
konstateras att nya minoriteter, som saknar ovan nämnda hundraåriga bakgrund
i Österrike, inte åtnjuter samma skydd.
År 2002 granskade FN:s kommitté för avskaffandet av rasdiskriminering
Österrikes senaste rapport och avgav ett antal rekommendationer. Bland annat
rekommenderades att utbildningsåtgärder för tjänstemän i den offentliga sektorn,
vilka har kontakt med utlänningar, vidtas samt att personer från minoriteter
i Österrike i högre grad rekryteras till de myndigheter vars verksamhet rör
rättsliga ingripanden. Europarådets kommissionär Thomas Hammarberg ger
precis samma rekommendationer till landet i sin rapport om Österrike år 2007.
En omdebatterad fråga under de senaste åren har rört förekomsten av tvåspråkiga

skyltar i delstaten Kärnten. I en dom i december 2001 berörde
Författningsdomstolen frågan om tvåspråkiga tyska/slovenska vägskyltar i
Kärnten.

den allmänna ordningen – hetsa eller fientligt utmana en grupp som tillhör en
viss kyrka, stat, ras eller ett folk. Vidare är det straffbart att offentligt förolämpa
eller förtala ovannämnda grupper på ett sätt som kränker deras människovärde.

Enligt domslutet upphävde domstolen vissa bestämmelser då dessa bedömdes
stå i strid med grundlagen. Förutom grundlagen tillämpades i fråga om
de slovenska och kroatiska minoritetsrättigheterna i Österrike artikel 7 i
Staatsvertrag, det dokument genom vilket Österrike år 1955 erhöll full
suveränitet.

Dessa gärningar kan medföra straff på upp till två års fängelse. Om förtal eller
hets mot en folkgrupp har koppling till nationalsocialistisk propaganda faller
åtal under lagen om förbud mot nationalsocialistiska organisationer (se ovan
under Yttrandefrihet)

Upphävningen innebar att ett krav på en 25-procentig minoritet för uppsättande
av tvåspråkiga skyltar avskaffades. Författningsdomstolen framhöll att det är
skäligt att tvåspråkiga skyltar ska komma ifråga för det fall det under en längre
tid har funnits en minoritet om 10 procent i ett område. Domslutet har föranlett
en stundtals livlig debatt i media. Någon ny lag eller förordning har ännu
inte antagits som ersättning för den upphävda bestämmelsen om en gräns på
25 procent. En överenskommelse har förhandlats fram mellan parterna under
ledning av förra förbundskanslern Wolfgang Schüssel. Delstaten Kärnten har
ännu inte omsatt överenskommelsen i praktiken eftersom förbundslandets
regeringschef Jörg Haider motsätter sig detta.
Grundlagen skyddar religionsfrihet. Religiösa sammanslutningar kan indelas i
tre kategorier: trossamfund, religiösa sammanslutningar och föreningar.
Beroende på vilken kategori en religiös sammanslutning faller in under erhåller
sammanslutningen vissa rättigheter. Trossamfunden kan, i viss utsträckning,
genomföra ’’halv-offentlig’’ verksamhet. Religiösa sammanslutningar tillerkänns
inte lika långtgående rättigheter. Det finns för närvarande elva erkända
religiösa sammanslutningar.
Katolicismen är den största trosinriktningen i Österrike – 78 procent av
befolkningen är katoliker. Därefter följer islam och protestantism med ungefär
5 procent vardera.
Enligt österrikisk lag är det straffbart att offentligt – med avsikten att äventyra

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
I en dom i juni 2002 upphävde författningsdomstolen art. 209 i den österrikiska
strafflagen, som stadgade att en man som hade fyllt 19 år och hade en
homosexuell relation med en person som inte ännu har fyllt 18 år kunde åtalas
samt dömas till fängelsestraff mellan sex månader och fem år. För heterosexuella
och lesbiska relationer var och är ”straffrihetsgränsen” däremot 14 år ’’i
normalfallet’’.
Den bestämmelse (artikel 207) som antogs av parlamentet under
sommaren 2002, som ersättning för artikel 209, gör ingen åtskillnad på kön
eller sexuell läggning – men föreskriver att vissa gärningar är brottsliga.
Kriterierna för om handlingen är straffbar eller ej beror på omständigheterna i
fallet i fråga samt på två åldersgränser om 16 respektive 18 år. Den nya
paragrafen betraktas dock av vissa som något av en gummiparagraf då den
bedöms kunna ge utrymme för olika tolkningar och en snedvriden tillämpning
med avseende på könen. Europadomstolen har i ett antal fall uppmanat Österrike
att utge ersättning till personer som varit föremål för rättslig förfarande enligt
den tidigare artikel 209. I den österrikiska debatten har många ansett att alla som
åtalats eller dömts enligt nämnda bestämmelse borde få ersättning av den
österrikiskastaten.
Homosexuella har inte rätt att ingå äktenskap och jämställs inte heller med
heterosexuella samboskap. Däremot diskuteras ändringar på området för att ge
även homosexuella möjlighet till formalisering av sitt förhållande och på så vis

stärka deras rättigheter gentemot varandra. Heterosexuellt samboskap innebär
däremot att en sambo till exempel har rätt att överta en hyresrätt om den andra
sambon avlider. Detta gäller inte för homosexuella sambos. För samboskap
överlag finns emellertid ingen lagstadgad arvsrätt, ingen rätt till underhåll vid
separering och ingen delning av förmögenheten. Parterna har istället rätt till det
de själva tillfört boet.
18. Flyktingars rättigheter
Den skärpta asyllagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2006
ackompanjerades av debatt i medierna. Lagen medförde enligt experter tydliga
inskränkningar av asylrätten. Asylpolitiken har under år 2007 fortsatt att vara ett
mycket aktuellt ämne. I december fattade regeringen beslut om att införa så
kallade asyldomstolar enligt liknande principer som de svenska
migrationsdomstolarna.

En aktuell fråga som uppmärksammats mycket i media under 2007 har varit
rätten för asylsökande att få stanna i Österrike av humanitära skäl när de vistats
länge i landet trots frånvaro av giltiga asylskäl. Debatten har stormat kring
avvisningen av familjen Zogaj till Kosovo i september, trots att familjen hade
vistats i Österrike sedan 2002 och varit väl integrerad i delstaten Oberösterreich.

Därmed ville regeringen uppnå en snabbare handläggning av de asylsökandes
ansökningar. Beslutet kritiserades skarpt av oppositionen som menade att as14
ylsökande under det nya systemet inte kommer att ha möjlighet att överklaga
negativa beslut.

I Österrike är ett ”integrationsavtal” (Integrationsvertrag) obligatoriskt för alla
invandrare. Enligt det förbinder sig invandraren att lära sig det tyska språket
samt att inhämta ”vissa kunskaper” om Österrike och Europa.

De senaste årens upprepade lagändringar, som har mycket komplicerade och
långtgående övergångsbestämmelser, har medfört att till och med asylexperterna
har svårt att finna tillämplig lag i varje enskilt ärende. Reglerna från 2006
innebär i korthet att ”förvaringen” av flyktingar i väntan på asylbesked
försämrats, att de asylsökande har sämre rättsskydd i avvaktan på överklagande
efter nekande beslut om asyl, att större polisbefogenheter gentemot de
asylsökande i form av undersökningsmöjligheter till person och bostad medges
samt att ett strängare straff för de som skyddar eller hjälper en asylsökande
införs. Från början omfattades även advokater av den sista bestämmelsen och
skulle hakunnat dömas till fängelsestraff på upp till sex månader för hjälpande av
asylsökande.
Efter starka protester från advokatsamfundet ändrades dock bestämmelserna
så att advokater numera är undantagna från förbudet.

Den 15-åriga dottern ”gick under jorden” i samband med avvisningen
och hotade senare att begå självmord om familjen inte skulle få komma tillbaka
till Österrike. Inrikesministern (som har möjlighet att bevilja undantag) gav inte
efter för medietryck utan beslutet stod fast. Fallet ledde dock till ett
regeringsbeslut om att utarbeta en lista med kriterier som ska möjliggöra för
vissa asylsökande att få stanna i Österrike av humanitära skäl samt att snabbt se
över andra problematiska fall.

Arbetskraftsinvandring,
där invandrarna kan erhålla ett flerårigt tillstånd, är framför allt
koncentrerat till högkvalificerad arbetskraft (SchlüsselkraÅNfte).
Regeringen antog under hösten 2006 en förordning för att underlätta migration
för arbetstagare inom vård och omsorg. Förordningen medgav undantag från
lagen som reglerar tillståndet för utlänningar att arbeta i Österrike.
Övergångsreglerna
i fråga om arbetskraftens fria rörlighet, som man från österrikisk sida
införde för arbetstagare från de nya EU-medlemsstaterna, upphävdes under
vissa förutsättningar – nämligen inom sektorn vård och omsorg av personer i
hemmet. I praktiken innebar det att en liten del av den annars illegala
arbetskraften legaliserades genom förordningen.
Det kvotsystem som för närvarande tillämpas i Österrike för nyinvandring av
arbetskraft och familjeåterförening infördes i och med antagandet av 1993 års

utlänningslag. Kvotsystemet innebär att det antal invandrare som kan mottas i
Österrike fastställs av den federala regeringen varje år. Dessa kvoter fördelas
enligt en behovs- och lämplighetsbedömning mellan Österrikes nio delstater.
Medborgarlagstiftningen skärptes under 2006. Förändringarna innebar bland
annat att bosättningstiden som krävdes innan utländska medborgare bosatta i
Österrike kunde beviljas österrikiskt medborgarskap i vissa fall förlängdes,
samt att strängare krav infördes för språkkunskaper som en förutsättning för
att beviljas medborgarskap.
19. Funktionshindrades rättigheter
År 1977 sammanställde socialministeriet en handlingsplan för integration av
funktionshindrade personer vilken främst riktade in sig på rehabilitering,
rådgivning och insatser för sysselsättning. År 1990 antogs en lag på federal nivå
om funktionshindrade. I juli 1997 inkluderades en bestämmelse i grundlagen
med innebörden att ingen får diskrimineras på grund av funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter kan verka helt
fritt i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
EU-byrån för mänskliga rättigheter har sedan 2007 sitt säte i Wien

Mänskliga rättigheter i Schweiz 2007

rättigheterna på olika områden har Schweiz överlämnat omfattande rapporter,
varav de flesta finns tillgängliga på Internet.

ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna i Schweiz är gott.
Det gäller medborgerliga och politiska rättigheter såväl som ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter. Schweiz har en djupt rotad demokratisk
tradition, hög levnadsstandard och en omfattande öppenhet och insyn. En ny
konstitution trädde i kraft den 1 januari 2000. Den innehåller en omfattande
fri- och rättighetskatalog baserad på den europeiska konventionen om
mänskliga rättigheter. I och med den nya konstitutionen har förutsättningar
skapats för ett lagstiftningsarbete som bland annat berör området mänskliga
rättigheter.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter
Schweiz har ratificerat de centrala konventionerna på området mänskliga
rättigheter:

Främjandet av mänskliga rättigheter är ett av målen i den schweiziska
utrikespolitiken. I samband med att FN etablerade Rådet för mänskliga
rättigheter 2006 valdes Schweiz in som medlem i rådet för den första
treårsperioden.
En lag om ökad offentlighet inom den federala och delvis i den kantonala
förvaltningen trädde i kraft 2006. Transparens i förvaltningsbeslut och tillgång
till förvaltningsrättsliga dokument är således lagstadgat.
Det finns några svaga punkter som har uppmärksammats vid de granskningar
av Schweiz som skett inom FN:s barnkommitté (CRC), FN:s kommitté för
mänskliga rättigheter (CCPR), FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD),
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), FN:s särskilda rapportör om rasism
och Europarådets antitortyrkommitté (CPT). Gemensamt för dessa organ är
att de framförallt är kritiska mot Schweiz behandling av utlänningar. Även
Amnesty International riktar viss kritik mot Schweiz i sin senaste rapport över
landet.
Till de olika kommittéer som granskar efterlevnaden av de mänskliga

- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, (ICCPR),
samt det fakultativa protokollet om avskaffandet av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
(ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
(CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, (CEDAW)
- Konventionen mot tortyr, (CAT). Det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr har endast undertecknats.
- Konventionen om barnets rättigheter, (CRC) samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi
- Flyktingkonventionen, samt det tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, (ICC)
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
För vissa artiklar i konventionerna har Schweiz gjort reservationer, men dessa
är inte omfattande. Till följd av den omfattande översyn av lagstiftningen på
en rad områden som påbörjats med anledning av den nya författningen, har
Schweiz kunnat dra tillbaka ett antal reservationer.
Det kan noteras att landet inte har undertecknat det första tilläggsprotokollet
(om enskild klagorätt) till FN-konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter. Det finns för närvarande inte heller några planer på att skriva

under detta. Schweiz undertecknade tilläggsprotokollet om enskild klagorätt
till FN:s kvinnokonvention (CEDAW) i februari 2007, detta efter en längre
tids utredning.
Ett regeringsförslag om accepterande av enskild klagorätt enligt
rasdiskrimineringskonventionen (CERD) antogs av parlamentet år 2003.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Rätten till liv och personlig frihet är uttryckligen fastställd i den nya
författningen. Författningen förbjuder också tortyr och annan omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.
Den nya författningen förbjuder uttryckligen utlämning eller utvisning av
personer till stater där de hotas av tortyr. FN:s kommitté för mänskliga
rättigheter har dock för några år sedan riktat allvarlig kritik mot Schweiz för
att dödsfall förekommit efter genomförda avvisningar av utlänningar.
Europarådets antitortyrkommitté (CPT) har konstaterat att förhållanden på
fängelser och andra slutna anstalter med några undantag är goda.
I sammanhanget bör noteras att Schweiz, som ett av få länder, tillåter aktiv
dödshjälp genom ett par frivilligorganisationer i landet.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är uttryckligen förbjudet i landets författning. Schweiz har tillträtt
det andra tilläggsprotokollet till FN-konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter samt ratificerat tilläggsprotokoll nr 13 till europeiska
konventionen om mänskliga rättigheter avseende dödsstraffets avskaffande i
alla sammanhang.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Förekomst av godtyckliga frihetsberövanden är inte kända i Schweiz. Enligt
landets författning får ingen frihetsberövas utom i sådana fall som särskilt är
tillåtna enligt lag. Det har dock riktats viss kritik från juristorganisationer

(DJS) och media mot att polisens befogenheter för bland annat prevention av
brott är allt för långtgående. Detta gäller särskilt en lagrevidering från 2006
som ska rikta sig mot våldshandlingar i samband med sportevenemang men
som kritiserats för att kränka grundläggande mänskliga fri - och rättigheter på
ett allt för godtyckligt sätt. Allvarlig kritik från bland annat Amnesty har också
riktats mot att polisutbildningarna är bristfälliga samt att det finns stora
kvalitetsskillnader i utbildningen mellan kantonerna. I uppmärksammade fall
under de senaste åren har personer kvävts till döds när de fasthållits av polis.
Den som har frihetsberövats i Schweiz ska omedelbart underrättas på ett för
honom eller henne begripligt språk om grunderna för frihetsberövandet. En
frihetsberövad har rätt att ofördröjligen ställas inför en domare.
CPT har kritiserat Schweiz för att det finns brister i rättssäkerheten för dem
som är tvångsomhändertagna för psykiatrisk vård. Ett lagstiftningsarbete för
att öka rättssäkerheten på detta område har inletts. Restriktioner mot resande
förekommer inte. Rätten för landets medborgare att lämna landet och
återvända dit är fastlagd i författningen.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprinciper
De lokala, kantonala och federala domstolarna är självständiga i förhållande
till den exekutiva makten. Landets författning garanterar rätten till en rättvis
rättegång inför oberoende och opartiska domstolar.
Militärdomstolar dömer när det gäller brott mot den humanitära rätten
(krigets lagar). Sådana domstolar har även rättsutövning i mål som avser
obehörigt röjande av militära hemligheter.
7. Straffrihet
Så kallad straffrihet, det vill säga underlåtenhet från statens sida att beivra och
bestraffa brott och särskilt brott begångna av representanter för staten,
förekommer inte. FN:s mänskliga rättighetskommitté (CCPR) uttrycker dock i
sin senaste granskning stark oro över rapporter om oproportionerligt våld
utövat av poliser, ofta mot utlänningar, och påpekar att det i en del kantoner

saknas oberoende organ som kan undersöka och påtala påståenden om
övervåld från polisens sida. Amnesty har i en ny utredning allvarligt kritiserat
bland annat oviljan hos landets domstolar att avkunna fällande domar i fall
där poliser missbrukat sina befogenheter. Någon central JO-institution till
vilken klagomål kan riktas finns inte. I vissa kantoner finns dock en typ av
ombudsmannainstitution.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.fl.
Författningen garanterar åsikts- och informationsfrihet liksom pressfrihet och
frihet för radio och TV. Dessa rättigheter respekteras även i praktiken. Landet
har ett stort antal oberoende tidningar. Censur är uttryckligen förbjuden.
Föreningsfriheten, församlingsfriheten och religionsfriheten garanteras också
av författningen och respekteras i praktiken. I detta sammanhang kan det så
kallade ”minaret-initiativet” omnämnas. Detta innebär att underskrifter för
närvarande håller på att samlas ihop i ett par kantoner, med syfte att få en
folkomröstning till stånd för att förbjuda byggandet av minareter i anslutning
till muslimska bönehus.
Rätten att gå samman i fackföreningar och arbetsgivarorganisationer
garanteras också av författningen liksom rätten till strejk och lockout.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Schweiz är en federal statsbildning och i högsta grad ett pluralistiskt samhälle.
Ett tiotal partier är representerade i det federala parlamentet.
Allmänna val ägde rum 2007. I parlamentets första kammare är 11 av 46
ledamöter kvinnor, det vill säga 23 procent. I andra kammaren är 59 av 200
ledamöter kvinnor, vilket motsvarar 29,5 procent. Detta innebär en ökning av
antalet kvinnor med 3,5 procent jämfört med förra valet. Valdeltagandet var
för Schweiz högt då knappt 50 procent av den röstberättigade befolkningen
röstade.
I Schweiz utses regeringen av parlamentet och består av sju poster i en så
kallad konkordansregering, där samtliga stora partier har minst en post var.

Tre av de sju ministrarna i regeringen är kvinnor. En kvinna innehar också
den viktiga posten som kansler, ett ämbete som framförallt innebär
samordning av regeringens arbete.
Ett särdrag i det schweiziska politiska systemet är direktdemokratin, vilken
innebär att ett stort antal frågor på federal, kantonal och lokal nivå avgörs
genom folkomröstningar. Schweizarna kallas till valurnorna flera gånger per
år. Valdeltagandet i folkomröstningarna är ofta lågt, runt 30 procent, och
ibland väcks frågan om dessa omröstningars legitimitet. Den federala högsta
domstolen har i ett uppmärksammat avgörande år 2003 konstaterat att
direktdemokratin inte får utövas så att den kränker enskildas rättigheter. Så får
till exempel ingen anonym folkomröstning om enskilda individers
medborgarskap hållas (jmf även under punkt 16 nedan).
Decentraliseringsgraden är mycket hög. En stor del av den offentliga makten
utövas på kantonal nivå. Det finns 26 kantoner. Många frågor avgörs på lokal
nivå. För närvarande finns drygt 2 740 kommuner.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten är sedan flera år tillbaka mycket låg. Idag ligger den på 2,4
procent, och är något högre för kvinnor än för män. Antalet kvinnor som
arbetar deltid ligger på 59,7 procent. Lönenivån är mycket hög, den högsta i
Europa. Lönespridningen är relativt stor, men tenderar inte att öka. På
Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) lista över ekonomisk säkerhet
för arbetstagare placeras Schweiz enligt den senaste listningen på 16:e plats.
Knappt hälften av arbetstagarna är medlemmar i fackföreningar. Någon
tendens till ökad organisationsgrad finns inte. Schweiz, som har varit med i
ILO sedan år 1919, har ratificerat ILO:s åtta centrala konventionen (core labour
standards) avseende mänskliga rättigheter.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Schweiz har ett väl utbyggt men dyrt hälsovårdssystem som till stor del
finansieras av obligatoriska sjukförsäkringar. Över 10 procent av BNP går till

hälsovården. Antalet läkare i förhållande till befolkningen är högt. Möjlighet
att få tillgång till läkarvård samma dag är en självklarhet även för icke-akut
vård. Medellivslängden för såväl män som kvinnor hör till den högsta i
världen. Spädbarnsdödligheten ligger på mycket låg nivå. Alla delar av
befolkningen har tillgång till grundläggande hälsovård.
12. Rätten till utbildning
Utbildningssektorns andel av BNP hör till de högsta i Europa. Den
obligatoriska (skattefinansierade) skolgången är nio år med skolstart vid sex
eller sju års ålder. De flesta väljer att fortsätta sina studier efter
grundutbildningen, 70 procent med en yrkeslära och 20 procent går vidare till
gymnasiet som ger behörighet till universitet och högskolor. Undervisning om
de mänskliga rättigheterna bedrivs i skolorna.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Schweiz är genomgående mycket hög.
Inkomstskillnaderna är dock relativt stora. Av befolkningen kan 8,5 procent
betecknas som fattig, det vill säga inkomsten är för låg för en skälig
levnadsnivå. Antalet har gått ner något under de senaste åren (9,5 procent år
2000) på grund av högkonjunktur. Antalet ”Working Poor”, det vill säga
personer som trots arbete har en inkomst under en skälig levnadsnivå, ligger
på 4,5 procent. Här kan man se att vissa sociala grupper har en högre
representation, bland annat ensamstående föräldrar (10,3 procent) och
personer med invandrarbakgrund (8,5 procent). Av befolkningen lever 3,3
procent på socialbidrag. Barn i åldersgruppen 10 till 17 år och personer över
42 år och framförallt ensamförsörjare är högt representerade. Orsakerna
anses vara avsaknad av yrkesutbildning, svårare arbetsmöjligheter och ändrade
familjestrukturer.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
På federal nivå fick kvinnor rösträtt först 1971. Kantonerna har på sin nivå
infört kvinnlig rösträtt vid olika tidpunkter. Efter en dom av den federala

domstolen införde kantonen Appenzell Innerrhoden kvinnlig rösträtt 1990, då
kvinnor fick rösta även i kantonens angelägenheter. Den nya författningen
betonar särskilt jämställdhet mellan kvinnor och män. År 1996 trädde en
jämställdhetslag i kraft. Den formella jämställdheten mellan kvinnor och män
anses idag i stort sett vara uppnådd. I realiteten är det emellertid på många
områden i det traditionellt konservativa Schweiz långt till en verklig
jämställdhet. Till skillnad från vad som till exempel är fallet i de flesta
OECDländer
har kvinnor i Schweiz i mindre utsträckning än männen skaffat sig
högskoleutbildning. Andelen kvinnor i högre funktioner på federal nivå är
låg. I kommunala beslutande organ är andelen kvinnor drygt 20 procent.
Antalet kvinnliga VD i schweiziska företag är 3 procent, i företagsstyrelserna
representerar de 4 procent av posterna.
Trots att ett principbeslut fattades redan år 1945 är det först 2005 som en
federal moderskapsförsäkring har införts. Begreppet "föräldraförsäkring"
förekommer knappast i den aktuella samhällsdebatten.
Moderskapsförsäkringen garanterar modern 16 veckors ledighet med hundra
procent löneersättning, sedan följer 14 veckors ledighet med åttio procent i
löneersättning. Det finns även en faderskapsförsäkring på fem dagar med
hundra procent ersättning av lönen. Fadern har sedan rätt till ytterligare 12
veckors ledighet, dock utan någon löneersättning.
Våld i hemmet faller enligt en lagändring som trädde i kraft 2005 under
allmänt åtal.
Sedan år 1988 finns en jämställdhetsbyrå i det federala inrikesdepartementet.
Byrån har bland annat utarbetat en federal handlingsplan för jämställdhet.
Förvärvsfrekvensen är hög både för män och för kvinnor, högre än i Sverige.
Av kvinnorna är 58 procent yrkesverksamma. Antalet deltidsarbetande bland
kvinnorna är dock högt. Lönerna är i genomsnitt 20 procent lägre än för män,
vilket delvis kan ses som ett resultat av lönediskriminering. På senare år har

orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män kommit att uppmärksammas
och med stöd av jämställdhetslagen har mål om lönediskriminering
framgångsrikt drivits i landets domstolar.

Någon "barnombudsman" på federal nivå som övervakar efterlevnaden av till
exempel barnkonventionen finns inte. Vissa kantoner har däremot inrättat
motsvarande institutioner.

Ett stort hinder för en verklig jämställdhet är den i de flesta kantoner och
kommuner svagt utbyggda offentliga barnomsorgen. Det finns inte någon
lagreglerad garanti till dagisplats. Många kantoner väljer ändå att ge ett visst
finansiellt stöd till så väl statlig som privat barnomsorg. Platserna är allmänt
sett mycket dyra och antalet tillgängliga platser varierar starkt mellan de olika
kantonerna.

Barnkonventionen är liksom andra internationella fördrag en del av den
schweiziska inhemska rättsordningen och konventionen har framgångsrikt
kunnat åberopas direkt i en del fall inför lokala domstolar.

15. Barnets rättigheter
Enligt den nya författningen ska barn och ungdomar beredas särskilt skydd.
Familjerättslagstiftningen betonar vikten av att barnets åsikt inhämtas till
exempel i vårdnadsfrågor.
Tilläggsprotokollet till barnkonventionen om barn i väpnade konflikter har
trätt i kraft. Minimiåldern för deltagande i väpnade styrkor är 18 år.
Aga av barn är inte tillåten i skolorna, men däremot inom familjen, vilket
kritiserats av FN:s barnkommitté (CRC). Ett förslag om förbud mot aga har
nyligen lagts fram inför parlamentet. Barnomsorgens utbyggnad är begränsad.
Endast omkring fem procent av barnen kan beredas plats på daghem i
offentlig regi. Just den illa utbyggda barnomsorgen är en stor brist när det
gäller Schweiz åtaganden enligt barnkonventionen.
Gatubarn och barnarbete förekommer inte i landet. Det finns inget som tyder
på att barnprostitution är något utbrett fenomen.
Straffbarhetsåldern har höjts från 7 till 10 år 2007. De påföljder som existerar
för den som är under 15 år är "tillrättavisning" eller högst tio dagars arbete för
"sociala ändamål". För den som är mellan 15 och 18 år gäller en lindrigare
straffskala än enligt den ordinarie brottsbalken. Den som är äldre än 15 år kan
dömas till fängelse.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga
eller religiösa minoriteter samt urfolk
Schweiz har tillträtt den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella
minoriteter.
Någon urbefolkning som har status som särskild etnisk minoritet finns inte i
Schweiz. Schweiz är en federal statsbildning med 26 kantoner som kan ha
olika språkliga och religiösa särdrag. Kantonerna har ett synnerligen stort mått
av självstyre. De flesta kantoner är enspråkiga, några har två officiella språk
och en kanton har tre officiella språk. Den schweiziska statsbildningens
speciella uppbyggnad gör att rättigheter för personer som tillhör minoriteter i
hög grad respekteras. De skyddas också av det allmänna
diskrimineringsförbudet i författningen.
Man räknar med att det finns omkring 30 000 personer som räknar sig till
folkgruppen "resande" ( jenisch). Av dessa lever fortfarande omkring 15
procent på ett nomadiserande sätt. Denna folkgrupp är ibland utsatt för
diskriminering och har på senare tid blivit föremål för vissa stödåtgärder.
Det finns en särskild federal kommission mot rasism som har till uppgift att
ge råd till federala myndigheter i frågor rörande bekämpande av rasism och
medverka i opinionsbildning mot rasism. Kommissionen har tillsatts som ett
led i Schweiz åtaganden enligt FN:s rasdiskrimineringskonvention.
I det schweiziska parlamentsvalet, den 21 oktober 2007, blev det
högerpopulistiska schweiziska folkpartiet, SVP, en av de främsta segrarna.

Partiet är redan sedan förra valet 2003 landets största parti, och anses ha nått
stor framgång framförallt genom att kräva hårdare tag mot (kriminella)
utlänningar. I juli 2007 lanserade SVP ett så kallat folkinitiativ för att få till
stånd en folkomröstning för ytterligare skärpningar i bestämmelserna för
utlänningar. Partiets provokativa kampanjer i valet 2007, med bland annat
fyra små gulliga vita får i en beteshage som sparkar ut ett svart får ur hagen,
har fått mycket kritik från president Calmy-Rey, samt från den federala
kommissionen mot rasism. Även FN:s särskilde rapportör om rasism har
kritiserat landet för dess rasistiska tendenser.
Andelen utlänningar av totalbefolkningen är mycket hög, cirka 20 procent,
vilket dels beror på att Schweiz är ett för många attraktivt invandringsland,
dels att det tar mycket lång tid för en utlänning att förvärva schweiziskt
medborgarskap. När det gäller naturalisation varierar praxis mellan
kantonerna. Beslut om upptagande till schweizisk medborgare fattas av
respektive kommunstyrelse på orten och ibland genom lokal folkomröstning.
I några uppmärksammade fall - i mindre kommuner - har vissa
invandrargrupper varit klart diskriminerade när det gäller möjligheten att
förvärva medborgarskap. Trots att de formella kraven varit uppfyllda för att få
medborgarskap så har det ändå förvägrats dem. Rätten att överklaga
medborgarskapsärenden är inte självklar då det inte anses vara en rättighet att
bli schweizisk medborgare. Vid en folkomröstning för en tid sedan,
förkastades av parlamentet antagna lagändringar som syftade att förenkla
naturalisationsförfaranden för andra och tredje generationens invandrare.
Internationella granskningsorgan har kritiserat Schweiz för att det i praktiken
förekommer diskriminering av utlänningar. Den nya lagen delar upp
utlänningar som medborgare i EU-länder eller icke EU-länder. I realiteten
innebär den en skärpning av kraven för att bli schweizisk medborgare för
utlänningar som kommer från icke EU-länder.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Efter det att en reviderad sexualstrafflag trädde i kraft 1992 finns det inte
längre någon lag som uttryckligen diskriminerar homosexuella. Det finns även

en lag som erkänner partnerskap för samkönade par. Dock är denna grupp
utestängd från rätten att adoptera och skaffa barn på medicinsk väg.
Partnerskapslagen trädde i kraft 2005, efter att 58% röstat för (enl. Pink
Cross). Detta kan sägas tala för en relativt hög toleransnivå, åtminstone
juridiskt. De rent subjektiva känslorna inför HBT (Homo- och bisexuella samt
transpersoner) hos allmänheten är svåra att mäta, men situationen verkar vid
en överblick jämförbar med den svenska. Fördomar finns, men HBTpersoner
kan vara offentliga med sin läggning. Enligt FELS (se nedan) har
samhället öppnat sig för homosexualitet under de senaste tio åren. Det är idag
lättare att vara öppen med sin sexuella läggning. Ytterligare ett exempel på en
relativt hög toleransnivå är att EuroPride kommer att hållas i Zürich 2009.
Det finns flera olika organisationer som arbetar med HBT-frågor och som på
olika sätt försöker öka förståelsen, sprida information och stödja personer
som vill komma ut. Det finns organisationer som samlar unga, gamla, män,
kvinnor, var för sig eller tillsammans. Några exempel är:
Queeramnesty – En del av människorättsorganisationen Amnesty
international.
Pink Cross – Samlar landets homosexuella män.
LOS (Lesbenorganisation Schweiz) - För homosexuella kvinnor.
FELS (Freundinnen, Freunde und Eltern von Lesben und Schwulen) Organisation för vänner och föräldrar till homosexuella.
TransPersona –För transpersoner
18. Flyktingars rättigheter
Schweiz har traditionellt tagit emot ett stort antal flyktingar. Antalet
asylsökande i förhållande till befolkningen är relativt högt även om trenden de
senaste åren varit neråtgående. Under första halvåret 2007 tog Schweiz emot
5372 asylansökningar. Det finns en väl fungerande asylprocedur och ett
utbyggt mottagningssystem för asylsökande.
Sedan den 1 januari 2007 gäller en ny reviderad asyllag vilken tillkom efter en

folkomröstning i september 2006. Genom den reviderade asyllagen får
kantonerna möjlighet att avvisa personer som vistas i Schweiz utan laglig
grund. Asylsökande kan till exempel avkrävas att visa identitetshandling inom
48 timmar. Lagen har kritiserats av bland andra FN:s flyktingkommissariat,
UNHCR, som befarat att lagens skärpta krav på identitetshandlingar kan leda
till att även personer med genuint skyddsbehov i vissa fall inte får asyl i
Schweiz. Även FN:s särskilda rapportör om rasism uttalar sig kritiskt mot
tendensen att endast fokusera på den nationella säkerheten genom en
restriktiv och repressiv asyllag som resulterat i ett kriminaliserande av de
asylsökande.
En ny utlänningslag träder i kraft den 1 januari 2008. Enligt den nya lagen
begränsas tillträdet till den schweiziska arbetsmarknaden för personer som
kommer från länder utanför EU och EFTA, till att endast gälla så kallad
kvalificerad arbetskraft. Det uttalade syftet är att begränsa arbetslösheten och
belastningen på socialförsäkringssystemet. Integrationen av invandrare ska
också bli regleras i lag. Försök till missbruk av bestämmelserna, till exempel
skenäktenskap, kommer att bekämpas mer intensivt.
Från internationella granskningsorgan och organisationer har kritik riktats mot
övervåld i samband med utvisning av asylsökande.
19. Funktionshindrades rättigheter
Den nya författningen innehåller ett förbud mot diskriminering bland annat
på grund av funktionshinder. Det schweiziska samhället är på vissa områden
endast i mindre utsträckning anpassat till personer med funktionshinder, det
gäller exempelvis i kollektivtrafiken eller för gående/rullstolsburna.
Likställdhet för funktionshindrade är fastställd i lag och en ny federal
myndighet, Handikappsombudsmannen, har inrättats med uppgift att verka
för funktionshindrades rättigheter.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter

Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter har inga svårigheter att
verka i landet. Det finns ett flertal och de deltar aktivt i samhällsdebatten.
Amnesty International med flera organisationer driver sedan flera år en
kampanj för inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter,
liknande de svenska ombudsmännen. Frånvaron av en sådan institution
noterades också av FN:s särskilde rapportör mot rasism i dennes rapport i
januari 2007 till FN:s råd för de mänskliga rättigheterna.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Vare sig svenska eller internationella organisationer genomför insatser i
Schweiz inom området mänskliga rättigheter. Schweiz är högkvarter för
många internationella organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter
liksom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, FN:s
flyktingkommissarie, Internationella rödakorskommittén och Internationella
federationen av rödakors- och rödahalvmåneförbunden

Mänskliga rättigheter i Liechtenstein 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget beträffande respekten av de mänskliga rättigheterna i Liechtenstein är
gott. Liechtenstein har överlämnat utförliga rapporter till några av de
kommittéer som granskar efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Liechtenstein – där internationella avtal är direkt tillämpliga i den inhemska
rättsordningen – har ratificerat de flesta av FN:s konventioner. Bland dessa
märks FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och de
båda tilläggsprotokollen till konventionen, FN-konventionen om de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, FN:s
rasdiskrimineringskonvention, FN:s kvinnokonvention med tilläggsprotokoll,
FN:s tortyrkonvention, FN:s flyktingkonvention samt FN:s barnkonvention
med tilläggsprotokoll. Tilläggsprotokollet om barnhandel har dock ännu inte
ratificerats.
Liechtenstein är medlem i Europarådet och har tillträtt den Europeiska
konventionen om mänskliga rättigheter. Liechtenstein har även ratificerat
Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen. Landet är dock inte
med i ILO (International Labour Organisation) och har inte ratificerat ILO:s
åtta centrala konventioner (core labour standards) om mänskliga rättigheter.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Liechtensteins konstitution innehåller inga specifika stadganden om rätten till
liv. Denna rätt härleds genom landets ratificering av den Europeiska
konventionen om mänskliga rättigheter. Rätten till liv försäkras vidare indirekt
genom lagstadganden i straffrätten.

Skydd mot tortyr garanteras i landets konstitution samt genom anslutning till
en rad konventioner. Strafflagen skyddar vidare mot medicinska eller
vetenskapliga experiment samt mot slaveri. Landets polis får endast använda
skjutvapen som en sista utväg. De situationer då skjutvapen får användas är
särskilt stadgade. Skollagen förbjuder aga.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer inte.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Landets konstitution garanterar en rad grundläggande fri- och rättigheter
liksom likhet inför lagen för alla medborgare. Varje inskränkning av dessa
rättigheter måste ha lagstöd. Envar som anser att hans eller hennes
grundläggande rättigheter eller friheter har åsidosatts har rätt att anmäla detta
till en domstol. Rättelse kan ske i form av undanröjande av beslutet och/eller i
form av ersättning.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Principerna om bland annat muntlig framställning, personlig inställelse samt fri
bevisföring inför domstolarna gäller i civil- och straffrätten.
Rättegångsförhandlingar är offentliga med möjlighet till undantag i
specificerade fall. Domarna väljs av parlamentet och fursten utser dem. Den
senare har dock underlåtit att utse någon av de domare som parlamentet valt.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer inte i landet. Fursten är dock immun från
straffrättsliga förfaranden. Han har också rätt att när som helst avbryta en
pågående utredning eller rättegång.
8. Yttrande-, tryck- mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefriheten garanteras i konstitutionen. Begränsningar i friheten återfinns
i strafflagen i form av förbud mot bland annat förtal, störande av den allmänna
ordningen, rasistiska uttalanden med mera.

Mångfalden inom massmedierna säkerställs genom lag och på så sätt garanteras
en fri och självständig utveckling av medierna och den allmänna opinionen.

Regeringen består av fem ledamöter. Dessa utses av fursten på
rekommendation av parlamentet.

Mötesfriheten liksom föreningsfriheten är fastslagna i konstitutionen.
För etablerandet av en fackförening i landet krävs att denna måste ha
avdelningar i minst fyra av landets kommuner samt ha minst 400 medlemmar
som är liechtensteinska medborgare.

För kvinnor har det varit mycket svårt att bli invalda i lantdagen. I det senaste
valet år 2005 gick siffrorna upp något då sex av tjugofem platser tillsattes med
kvinnor. I regeringen är ett av de fem regeringsråden en kvinna.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Liechtenstein är en konstitutionell monarki med demokratiska och
parlamentariska traditioner. Arvsrätten till tronen är förbehållen manliga
medlemmar av furstehuset Liechtenstein.
Enligt konstitutionen kan medborgarna utöva sina rättigheter genom direkta
val och genom folkomröstningar. Direktdemokratin utövas också genom
rätten att kunna ta initiativ till lagar samt att begära folkomröstningar vad
beträffar lagar och förordningar, men också vad gäller konstitutionen. Politiska
rättigheter liksom att få välja till parlamentet (lantdagen) infaller på 18årsdagen. Undantagna är personer som sitter i fängelse eller är omhändertagna
enligt särskilda beslut.
Fursten är landets statsöverhuvud och representerar staten i dess relationer
med utlandet. Han utser regeringen på rekommendation av lantdagen och alla
nya lagar måste godkännas av fursten. Han har också rätt att upplösa
parlamentet. Den starka position som den regerande fursten innehar anses av
de flesta bedömare balanseras av den starka medborgerliga direktdemokratin i
landet.
Parlamentet (lantdagen) väljs på fyra år och består av 25 ledamöter som väljs
genom direkta och hemliga val enligt ett proportionellt valsystem.
Lantdagens huvudsakliga funktion är att fatta beslut om lagar, godkänna
internationella överenskommelser, godkänna budgeten, rekommendera
regeringsledamöter och utse domare.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten är låg och överskrider sällan två procent. Möjlighet finns, att
vid "exceptionella" svårigheter, erhålla arbetslöshets- eller bostadsbidrag vid
personliga, familjerelaterade eller andra sociala problem. Detta förutsätter dock
att man inte kan få bidrag genom socialförsäkringar eller privata försäkringar.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Liechtenstein har ett väl utbyggt hälsovårdssystem. Antalet läkare i förhållande
till befolkningen är högt. Medellivslängden för såväl män som kvinnor hör till
den högsta i världen (82,5 år för kvinnor respektive 76,5 år för män).
Spädbarnsdödligheten ligger på en mycket låg nivå. Alla delar av befolkningen
har tillgång till grundläggande hälsovård av hög kvalitet.
12. Rätten till utbildning
Den obligatoriska skolgången är nio år med skolstart vid sex års ålder.
Skolgången är fri med undantag för böcker där föräldrarna måste betala 75
procent av skolböckernas kostnad. Aga är förbjudet enligt lag.
Det finns inget universitet i landet, men möjligheten att studera vid något av
universiteten i grannländerna garanteras genom bilaterala avtal. Studiebidrag
kan utgå beroende på studentens inkomst och föräldrarnas tillgångar.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i landet är mycket hög.
Liechtenstein är inte listad i UNDP:s Human Development Index (UNDP,

United Nations Development Programme), men torde hamna på samma plats
som grannlandet Schweiz (9).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Liechtenstein införde kvinnlig rösträtt först år 1984 och landet fick sin första
jämställdhetslag år 1999. År 2001 ratificerade Liechtenstein tilläggsprotokollet
till FN-konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor.
Det finns en av regeringen tillsatt jämställdhetsbyrå. Jämställdhetslagen syftar
bland annat till att stimulera företagare att skapa arbetsförhållanden som
lämpar sig för kvinnor och familjer, belöna privata initiativ som syftar till att
förbättra jämställdheten i landet samt belöna individer som är involverade i
relevanta jämställdhetsfrågor.
Jämställdhetsfrågorna har under senare år fått ökad uppmärksamhet, men det
torde fortfarande vara långt till en mer utbredd jämställdhet. Som tidigare
nämnts (se punkt 9) är åtta av parlamentets 25 medlemmar kvinnor och av
regeringens fem ledamöter är endast en kvinna. Förvärvsfrekvensen bland
kvinnorna är betydligt lägre än bland männen.
Utländska yrkesverksamma kvinnor har det svårare än män att ta med sig sina
familjer och flytta till Liechtenstein, eftersom de i allmänhet tjänar mindre och
en arbetssökande måste kunna visa att hon eller han kan försörja sig för att
överhuvudtaget få flytta till Liechtenstein.
År 2000 skapades Informations- och rådgivningsbyrån för kvinnor (Infra) i
Liechtenstein, ett kvinnomigrationsprojekt vars syfte bland annat är att stödja
självständigheten och integrationen av utländska kvinnor.
Landets strafflag förbjuder handel med kvinnor och barn. Europarådets
kommissarie för mänskliga rättigheter har uppmärksammat myndigheterna i
Liechtenstein på att göra en översyn av de arbetstillstånd som beviljas

kabarédansöser, i syfte att förebygga risk för trafficking.
15. Barnens rättigheter
Bestämmelser som syftar till att förhindra sexturism finns i strafflagen från
2001 som stadgar straff för sexuella handlingar med minderåriga, även om
dessa begåtts utomlands. Liechtenstein har undertecknat tilläggsprotokollet till
barnkonvention om handel med barn, och protokollet om förhindrande,
bekämpning och bestraffning av handel med personer, särskilt kvinnor och
barn.
Rätten till familje- respektive barnbidrag finns stadgad i lag. Barnbidrag utgår
till familjer som lagligen bor eller är anställda i Liechtenstein. Familjer erhåller
också barnbidrag genom skattelättnader och bostadsbidrag. Kommunerna kan
bevilja bostadsbidrag till familjer som behöver finansiellt stöd.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Konstitutionen fastställer att den romersk-katolska kyrkan är den officiella
kyrkan i Liechtenstein, men garanterar samtidigt religionsfrihet och rätten att
utöva civila och politiska rättigheter oavsett vilken religion man tillhör.
Såväl den katolska som den protestantiska kyrkan erhåller statligt ekonomiskt
stöd. Barn har rätt att bli befriade från religionsundervisningen i de statliga
skolorna med hänvisning till religionsfriheten. Intill dess att barn fyller 14 år är
det föräldrarna eller utsedd förmyndare som har rätt att bestämma barnets
religiösa uppfostran.
Det finns inga stora etniska minoriteter i landet. De flesta utlänningar i landet
är personer från grannländerna, där kultur och språk är likartade.
Landet stödjer integrationen av minoriteter genom bland annat språkutbildning
samt särskilt stöd för kvinnor. Samtidigt anses det viktigt att stödja
minoriteternas bevarande av den egna kulturen och språket och därigenom
berika mångfalden i samhället.

Alla som är bosatta i Liechtenstein har tillgång till de allmänna skolorna, den
allmänna sjukvården samt övriga ekonomiska och sociala tryggheter som staten
erbjuder. För att få rösta krävs medborgarskap.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagstiftning som på olika sätt diskriminerar homosexuella togs bort 2001. Ett
lagförslag som ska möjliggöra ingående av registrerat partnerskap mellan
personer av samma kön godtogs av lantdagen i oktober 2007 och väntar nu på
godkännande av regeringen och fursten.
18. Flyktingars rättigheter
Under det första halvåret 2007 tog Liechtenstein emot 60 ansökningar om asyl.
År 2006 godkändes 37 asylansökningar. Asylsökande bor i allmänhet i särskilda
center intill dess ett slutligt beslut föreligger angående deras asylansökan. De
omfattas av sjuk- och olycksfallsförsäkringssystemet efter genomgången
hälsotest vid inresa i landet. När flyktingarna erhåller ett arbete framöver dras
kostnaden för nämnda försäkringar från arbetstagarens lön.
När det gäller beslut om arbetstillstånd och tillträde till landets arbetsmarknad
är principen om ”professionella kvalifikationer” härskande.
I syfte att undervisa medborgarna i landet, och i synnerhet den yngre
generationen, om landets flyktingpolitik, och om situationen för flyktingar, har
flera informationskampanjer genomförts i skolorna och i kampanjen
"Ungdomsparlamentet 2000". Genom kampanjerna vill man bekämpa
fördomar och förhindra främlingsfientliga tendenser. Barn till flyktingar måste
enligt liechtensteinsk lag delta i skolutbildning.
19. Funktionshindrades situation
Anställda och egna företagare mellan 20 och 65 år är skyldiga att delta i landets
försäkringssystem vilket betalar ut ersättning vid eventuell invaliditet. För barn
och unga upp till 20 års ålder utgår särskild ersättning. Förutom en central
myndighet för socialfrågor, finns i landet en sammanslutning för handikappade
som erhåller årligt bidrag från staten. Organisationen samordnar sport- och

ungdomsgrupper, rullstolstransporter och andra researrangemang och beviljar
också finansiellt stöd i vissa fall.
Företag som erbjuder särskilda platser för handikappade personer kan erhålla
stöd från myndigheterna. För individer som är helt utestängda från
arbetsmarknaden på grund av sitt handikapp finns terapicenter med 110
arbetsplatser på sex olika orter i landet.
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I landet förekommer inga frivilligorganisationer som arbetar uteslutande med
frågor rörande mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Förekommer inte i Liechtenstein.

Sydeuropa.

Mänskliga rättigheter i Spanien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Spanien har sedan diktatorn Francos död 1975 utvecklats till en modern europeisk
demokrati med god respekt för mänskliga rättigheter (MR) såväl i teori som i
praktik. Den MR-kritik som tidigare riktats mot landet har rört bristande
rättssäkerhet för personer som frihetsberövas efter misstanke om terroristbrott, långa
handläggningstider inom rättsväsendet samt brist på engagemang för att främja
kvinnors rättigheter. Regeringen arbetar dock aktivt för att komma till rätta med
dessa tillkortakommanden och en rad sociala reformer som genomförts av den
nuvarande regeringen har varit inriktade på att stärka situationen för kvinnor och
undanröja diskrimineringen.
Den ekonomiska tillväxten har under de senaste åren varit mycket god i Spanien
vilket medfört ett stort behov av arbetskraft som till stor del fyllts av invandrare.
Spanien har under kort tid gått från att vara ett utvandringsland till det land som tar
emot flest invandrare inom EU. Det innebär också att Spanien ställts inför nya
utmaningar med koppling till mänskliga rättigheter såsom humanitära frågor kring
den ström av afrikaner som anländer till Kanarieöarna i småbåtar från Västafrika
samt integrationen av invandrare i samhället.
Spanien är ett land med långtgående delegering av kompetens till de autonoma
regionerna. Det innebär att de konkreta förhållandena kan variera avsevärt mellan
olika delar av landet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Spanien har ratificerat följande konventioner (år för ikraftträdandet i förhållande till
Spanien):
• Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR) (1977), samt tilläggsprotokollen om enskild

klagorätt (1985) och avskaffandet av dödsstraffet (1991)
• Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) (1977)
• Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, Convention on
the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD) (1969)
• Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) (1984) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt (2001)
• Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (CAT) (1987) samt tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr (2006)
• Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child (CRC)
(1991) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och om
handel med barn, barnprostitution och barnpornografi (2002)
• Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (öppnades för undertecknande 2007, Spanien
ratificerade den 3 december 2007)
• Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of all
Persons from Enforced Disappearances (öppnades för undertecknande den 6
februari 2007, Spanien undertecknade den 27 september 2007)
• Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967 (1978)
• Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court
(ICC) (2000)
• Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna (Europakonventionen) (1979)
Spanien ligger efter med rapporteringen till flera av de kommittéer inom FN som
övervakar efterlevnaden av respektive konvention; till tortyrkommittén sedan
november 2004, till kvinnodiskrimineringskommittén sedan februari 2005 och till
kommittén för barnets rättigheter sedan januari 2003. I februari 2007 ingavs en
rapport enligt ICCPR.

FN:s olika specialrapportörer och representanter har en stående inbjudan att besöka
Spanien. Det senaste besöket genomfördes av specialrapportören om bostadsfrågor
Miloon Kothari i slutet av 2006.

Den 11 mars 2004 genomförde islamistiska terrorister ett sprängattentat i Madrid
som medförde att 191 personer dödades och mer än 1 800 skadades då tio bomber
exploderade nästan samtidigt på fyra pendeltåg.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
För varje spansk regering är kampen mot terrorism av mycket stor betydelse.
Terroristorganisationen ETA (Euskadi ta Askatasuna) som för en väpnad kamp för ett
självständigt Baskien har sedan 1968 dödat 821 personer – 480 företrädare för
säkerhetstjänsten och 341 civila.

Såväl nationell som internationell terrorism är således en fråga som står högt på den
spanska dagordningen. Den MR-kritik som tidigare riktats mot landet har handlat
särskilt om bristande rättssäkerhet för personer som frihetsberövas
efter misstankar om terroristbrott – att den möjlighet som finns att hålla personer
frihetsberövade med fullständiga restriktioner i anslutning till gripandet möjliggör att
de kan utsättas för fysisk misshandel av polisen eller civilgardet. Att sådant skulle
förekomma i praktiken finns dock inget som bekräftar.

Den 22 mars 2006 förklarade ETA ”permanent eldupphör” och vilja att inleda samtal
om Baskiens framtid, men regeringen betraktade inviten som ogrundad när ETA den
30 december 2006 detonerade en bilbomb i ett av parkeringshusen vid den nybyggda
terminalen vid flygplatsen i Madrid. ETA förvarnade om explosionen men två
ecuadorianer som sov i sina bilar omkom. Den 5 juli 2007 förklarade också ETA att
vapenvilan upphört.
Den 1 december 2007 dödade ETA två spanska civilgardister som deltog i en
operation mot organisationen i sydvästra Frankrike. Det var första gången på drygt
trettio år som ETA dödat en företrädare för spanska staten i Frankrike. Spanien är
beroende av ett nära samarbete med franska myndigheter för att effektivt kunna
bekämpa organisationen, vars medlemmar tidigare tagit sin tillflykt strax norr om
spanska gränsen för att förbereda sin verksamhet i Spanien. Det spansk-franska
polissamarbetet har de senaste åren varit framgångsrikt och ETA har försvagats
avsevärt.
Den spanska högsta domstolen förbjöd i mars 2003 ETA:s politiska gren Batasuna
och omöjliggjorde därigenom partiets deltagande i de lokala och regionala valen
samma år. Batasuna förde saken till den Europeiska domstolen för mänskliga
rättigheter i Strasbourg som den 13 december 2007 beslutade att pröva frågan om
förbudet utgjort en otillåten begränsning i yttrande- eller mötesfriheten enligt
Europakonventionen (artiklarna 10 och 11).

4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades helt i Spanien 1995. De sista avrättningarna ägde rum under
Francotiden den 27 september 1975 då tre medlemmar av ETA och två medlemmar
av den revolutionära vänsterorganisationen FRAP sköts till döds dömda av
militärdomstol för terroristrelaterade mord på polismän. Genom konstitutionen 1978
avskaffades dödsstraffet i fredstid, men det behölls för situationer i krigstid bestämda
av då rådande krigslagstiftning.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det finns i Spanien fortfarande oläkta sår från de övergrepp som begicks under
inbördeskriget (1936-1939) och Francotiden (1939-1975). Ofta innebar övergreppen
ofrivilliga försvinnanden. I princip har någon nationell försoningsprocess inte ägt
rum sedan demokratin återinfördes utan fokus har snarast legat på att modernisera
Spanien för att bli ett inflytelserikt land i Europa. Därmed har betydelsen av en
historisk återblick och vikten av att offren från inbördeskriget och diktaturen får ett
offentligt erkännande fått stå tillbaka. Det regerande socialistpartiet PSOE drev
frågan som ett av sina löften inför valet i mars 2004, men först den 31 oktober 2007
hade man samlat tillräckligt parlamentariskt stöd och Lagen om det historiska minnet
kunde antas, dock utan stöd från det största oppositionspartiet Partido Popular.
Huvudpunkterna i lagen är ett fördömande av Francoregimen, ökat ekonomiskt och
socialt stöd åt inbördeskrigets och Francotidens offer och deras efterlevande,

kartläggning av massgravar och stöd till privata utgrävningar, avlägsnade av
Francotidens symboler från gator och byggnader, öppnande av arkiv för allmänheten,
samt att De fallnas dal (Valle de los Caídos, Francos storslagna gravplats utanför
Madrid) blir ett minnesmärke för alla offer och ett centrum för att sprida information
om de brott som begåtts mot de mänskliga rättigheterna. Lagen innehåller också en
reform som möjliggör för barnbarn till spanjorer som utvandrade på grund av
inbördeskriget och den efterföljande diktaturen att återfå sitt spanska medborgarskap.
Tidigare har denna möjlighet endast funnits för barn till de utvandrade.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det spanska polisväsendet består av den nationella polisen som svarar för säkerheten
i städerna och civilgardet som övervakar landsorten samt landets vägar och gränser. I
Katalonien och Baskien finns också regionala poliskårer.
Rättsväsendet omfattar domstolar på lokal, regional och nationell nivå med Högsta
domstolen i Madrid som sista instans. Det finns också specialdomstolar för
arbetsrätt, skatterätt, vårdnadsfrågor, våld mot kvinnor, militära ärenden samt en
konstitutionsdomstol. Den nationella åklagarmyndigheten och domstolen Audiencia
Nacional i Madrid hanterar mål om organiserad brottslighet av större omfattning,
som bland annat terrorism, narkotika- och ekonomisk brottslighet.
Efter flera fällningar i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter förbereder regeringen
ändringar i rättegångsbalken för att tillförsäkra rätten till överprövning i alla typer av
brottmål. Rättsväsendet dras fortfarande med långa häktningstider och
handläggningstider av mål.

registrering av företag. Spanien hamnar på 25:e plats i Transparency Internationals
lista över korruptionsfria länder i världen.
7. Straffrihet
Det finns inga påståenden om att straffrihet skulle förekomma i Spanien.
De spanska domstolarna har kompetens att behandla internationella brott begångna i
utlandet. I april 2005 dömde exempelvis Audiencia Nacional den argentinske före
detta militären Adolfo Scilingo till 640 års fängelse för brott mot mänskligheten efter
delaktighet i försvinnandena under militärdiktaturen i Argentina (åtalet omfattade
bland annat svenskan Dagmar Hagelins fall), ett straff som Högsta domstolen skärpte
till 1 084 år i juli 2007. Vidare tillät konstitutionsdomstolen 2005 spansk domstol att
pröva MR-brott som begåtts i Guatemala.
Det var den spanske förundersökningsdomaren Baltasar Garzón, verksam vid
Audiencia Nacional, som förorsakade ett genombrott för diskussionen om
möjligheterna för nationell lagföring av internationella brott begångna utomlands när
han 1998 begärde före detta chilenske diktatorn Augusto Pinochet utlämnad från
Storbritannien (där han befann sig för läkarvård) till Spanien för prövning av brott
begångna mot spanska medborgare i Chile. Pinochet utlämnades aldrig till Spanien
men först efter försäkran från chilenska myndigheter att pröva anklagelserna i Chile,
vilket senare också blev fallet.

En ombudsman - Defensor del Pueblo - väljs för en femårsperiod av kongressen och
har till uppgift att se till att de rättigheter som är inskrivna i författningen efterlevs.
Flera av de autonoma regionerna har sin egen motsvarighet till den nationelle
justitieombudsmannen. Det finns också nationella och regionala ombudsmän för
jämställdhets-, barn- respektive handikappfrågor.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Ovanstående rättigheter är grundlagsfästa i Spanien och respekteras generellt sett av
myndigheterna. Det finns dock i praktiken vissa särskilda svårigheter för journalister
att verka fritt beroende på terroristorganisationen ETA:s närvaro, vilket medför att
Spanien hamnar på plats 33 när organisationen Reportrar utan gränser rankar
pressfriheten i världen. En intensiv debatt om tryckfrihetens gränser uppkom när
satirtidningen Jueves sommaren 2007 publicerade en pornografisk karikatyr av
kronprinsparet som medförde att tidningsnumret konfiskerades och de ansvariga
utgivarna dömdes till böter för förolämpning av medlem av kungahuset.

Korruptionen ges allt större utrymme i spanska media, särskilt misstankar om
korruption hos kommunala företrädare i tillståndsärenden, såsom för byggnation och

Mediemarknaden i Spanien är stor och i viss mån gemensam med de spansktalande
länderna i Latinamerika. Dagstidningarna är förhållandevis tunga och politiskt

inriktade, ibland med svårighet att rapportera neutralt i förhållande till ägarnas
politiska agenda, medan TV-mediet präglas av lätta, kommersiella
underhållningsprogram. Det finns ett mycket stort antal radiostationer.

Den dåvarande spanska borgerliga regeringspartiet Partido Popular (PP) hävdade att
det var den baskiska separatiströrelsen ETA som låg bakom dådet, också när
uppgifter började peka mot att det var islamistiska terrorister som var ansvariga.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Spanien har efter diktatorn Francos död 1975 utvecklats till en modern europeisk
demokrati. Landets konstitution trädde i kraft 1978 efter att ha godkänts vid en
folkomröstning. Statschef är sedan 1975 kung Juan Carlos. Regeringen vill gärna se
en ändring av konstitutionen i syfte att göra tronföljden könsneutral, vilket fått ökad
aktualitet genom att kronprinsparet fått två döttrar, Leonor 2005 och Sofia 2007.

Detta tycks ha mobiliserat soffliggare att gå och rösta. Valdeltagandet blev tio
procent högre än vid valet dessförinnan, vilket gynnade PSOE som bildade en
minoritetsregering. Det största oppositionspartiet är PP. Till de nationella partierna
hör också Förenade vänstern (Izquierda Unida, IU) som består av sex vänsterpartier
(5 procent av rösterna 2004).

Kungen utnämner premiärministern, som dessförinnan ska ha fått parlamentets
förtroende. Parlamentet – Las Cortes – består av två kamrar: kongressen med 350
ledamöter och senaten med 259. Kongressens ledamöter utses proportionellt med
utgångspunkt i hur många mandat partiet fått i respektive valkrets. Senaten har 208
direktvalda ledamöter och 51 som utses av regionerna. Regeringen har också
önskemål om att reformera senaten för att göra den mer representativ för Spaniens
regioner.
I Spanien finns 17 autonoma regioner som har relativt omfattande självstyre med
varierande innehåll. Regionerna har sina egna direktvalda parlament och regeringar
med regeringschef, liksom egen administration och högsta domstol. Vidare finns två
autonoma städer vid den nordafrikanska kusten, Ceuta och Melilla. Från att tidigare
ha varit ett av Europas mest centraliserade länder är Spanien numera ett av de mest
decentraliserade. Förmågan att hantera spänningen mellan centralmakt och region
utgör en stor utmaning för en regeringschef i Spanien, särskilt i förhållande till de
ekonomiskt välmående regionerna Katalonien och Baskien där nationalismen är
stark.
Allmänna val äger rum vart fjärde år, nästa gång den 9 mars 2008. Vid senaste valet
den 14 mars 2004 tog socialistpartiet PSOE med José Luis Rodríguez Zapatero i
spetsen oväntat makten efter åtta år i opposition. Valet påverkades i mycket stor
utsträckning av hanteringen av det terroristdåd som tre dagar dessförinnan, den 11
mars, drabbade Madrid vid vilket 191 personer miste livet och nära 1 500 skadades.

Med hänsyn till att regeringspartiet PSOE inte har egen majoritet i parlamentet har
de regionala partierna kommit att få allt större betydelse i den nationella politiken. I
Katalonien och Baskien finns regionala nationalistiska partier som det borgerliga
katalanska Samling och Enhet (Convergència i Unió, CiU), Kataloniens
republikanska vänster (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) och det borgerliga
baskiska nationalistpartiet (Partido Nacionalista Vasco, PNV). Vidare har en
koalition från Kanarieöarna ett par mandat i parlamentet (Coalición Canaria).
1931 kom två kvinnor in i det spanska parlamentet, när rösträtten fortfarande bara
omfattade män från 25 år. Dessa drev med framgång frågan om kvinnlig rösträtt,
som med röstsiffrorna 161-121 i parlamentet blev verklighet den 1 oktober 1931.
Rösträtten kom dock bara till användning i de allmänna val som hölls 1933 och
1936, varefter först inbördeskriget bröt ut och sedan diktaturen infördes. Av
regeringens 17 medlemmar är 7 kvinnor, det vill säga 41 procent. Av kongressens
ledamöter är 36 procent kvinnor. Motsvarande siffra för senaten är 24 procent. 8
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i Spanien har skapat ett stort antal nya
arbetstillfällen. Bara det senaste året har 615 000 arbetstillfällen tillkommit, en
ökning med tre procent. Det rör sig ofta om behov av billig arbetskraft inom
framförallt jordbruks-, bygg och servicesektorn (på restauranger och för
hushållsarbete), jobb som oftast innehas av invandrad arbetskraft. Den spanska

migrationspolitiken är således helt inriktad på arbetskraftsinvandring. Under 2006
beviljades 200 000 arbets- och uppehållstillstånd i utlänningarnas hemländer och
prognosen för 2007 är 250 000. Det fanns i september 2007 totalt 3,74 miljoner
utlänningar med giltigt uppehållstillstånd i landet. Därtill kommer en ansenlig grupp
utlänningar som befinner sig i landet utan tillstånd, sysselsatt inom den svarta
sektorn. Utlänningslagstiftningen har dock ändrats så att bötesbeloppet höjts avsevärt
till 6 000 euro för den arbetsgivare som anställer svart arbetskraft. Kontrollen av
arbetsplatser är dock sporadisk.
Den lagstadgade minimilönen kommer 2008 uppgå till 600 euro i månaden (från
570,60 euro år 2007). Arbetsveckan omfattar 40 timmar. Den öppna arbetslösheten
uppgick under 2007 till 7,6 procent, vilket är historisk lägstanivå.
Sysselsättningsgraden var tredje kvartalet 2007 59 procent, bland män 69,6 procent
och kvinnor 49 procent – en avsevärd skillnad. Det är för kvinnor – och män – svårt
att kombinera de ofta långa arbetsdagarna (i Spanien tillämpas på många
arbetsplatser fortfarande ett 2,5 timmar långt lunchuppehåll och den normala
kontorstiden sträcker sig fram till kl. 20) med ansvar för hem och familj. Kvinnor
tjänar i genomsnitt 71,3 procent av vad männen gör. Frågan om kvinnors deltagande
i arbetslivet står dock högt på den politiska agendan i Spanien och debatteras flitigt.
De två största fackföreningarna i Spanien är UGT, Union General de Trabajadores
(närstående PSOE) och Comisiones Obreras (CC.OO, närstående IU). Dock är det
enbart runt 15 procent av arbetskraften som är organiserad. Det råder fri strejkrätt
(med minst fem dagars varsel).
Det arbetsrättsliga skyddet enligt lagstiftningen är mycket starkt, vilket dock fått
följden att en tredjedel av arbetskraften är anställda på tidsbegränsade kontrakt.
Regeringen stimulerar fast anställning. Ett annat bekymmer är arbetsplatsolyckor
som trots utökade ansträngningar för bättre skydd inte minskar i förekomst; det är en
fråga som ofta uppmärksammas av nyhetsmedier.
Spanien är sedan lång tid part till FN:s arbetsorganisations (ILO:s) åtta centrala
konventioner (de så kallade ”core labour standards”) om mänskliga rättigheter:

• Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105)
• Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och 182)
• Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111)
• Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna 87 och 98)
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den spanska hälso- och sjukvården håller hög standard och är fritt tillgänglig för alla
invånare, även för invandrare som saknar uppehållstillstånd eftersom dessa också
tillåts folkbokföra sig.
Enligt Världshälsoorganisationens statistik över världens länder spenderar Spanien
7,7 procent av den totala statsbudgeten på hälsosektorn. Enligt en intern utvärdering i
enlighet med EU:s hållbarhetsstrategi är dock Spanien det land bland EU:s gamla
medlemsstater (EU-15) som spenderar minst på hälso- och sjukvård som andel av
BNP. 71,3 procent av vården finansieras av staten, 28,7 procent privat. Det finns 3,3
läkare per 1 000 invånare.
Spanska kvinnor har den högsta medellivslängden inom EU, 84 år – motsvarande
siffra för män är 77 år. Det finns ett växande problem med välfärdssjukdomar som
övervikt, särskilt bland barn och ungdomar.
12. Rätten till utbildning
Skolgången är obligatorisk från 6 till 16 år. 95 procent av barnen går också i förskola
från tre års ålder. Det finns offentliga, halvprivata och privata skolor. Flertalet av de
privata skolorna drivs i katolska kyrkans regi. Undervisningen är kostnadsfri inom
det offentliga undervisningssystemet.
De offentliga utgifterna för utbildning uppgår till 4,5 procent av BNP.
Investeringarna i forskning och utveckling har ökat från en mycket låg nivå, men det
fordras fortsatta ansträngningar för att uppnå målsättningen två procent av BNP.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Spanien har under senaste tiotalet år haft en mycket god ekonomisk tillväxt, långt
över genomsnittet i Europa. År 2006 var tillväxten av BNP 3,9 procent och beräknas

till 3,4 procent 2007. Välståndet är dock ojämnt fördelat – mellan kvinnor och män,
olika delar av landet och olika åldrar av befolkningen. Spanien placerade sig på plats
13 i FN:s utvecklingsprograms rangordning enligt Human Development Index.
Indexet är en sammanfattning av tre mätbara faktorer av mänsklig utveckling – att
leva ett långt och hälsosamt liv, få utbildning och ha en god levnadsstandard. I
Spanien har traditionellt stark solidaritet inom familjerna, också mellan
generationerna, kompenserat för ett jämförelsevis svagt institutionellt stöd från
samhället.

Prostitution förekommer allmänt i Spanien och frågan debatteras sällan inom
politiken. I den mån den diskuteras är det i allmänhet olägenheten med sexhandel på
allmän plats, inte exploateringen av kvinnan. Spanien är ett destinationsland för
handel med kvinnor som tvingas in i sexuell exploatering. Dessa kvinnor kommer
främst från vissa länder i Latinamerika och Östeuropa. Polisen har tilldelats mer
resurser för att bekämpa människohandel och straffsatserna har höjts för
organisatörerna av sådana resor. Samhällets stöd till de utsatta kvinnorna har
förbättrats.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Jämställdhetsfrågor har getts stor prioritet av regeringen. Utmaningarna är stora men
det tidigare mansdominerade Spanien utvecklas snabbt mot ett allt mer jämställt
samhälle. I mars 2007 trädde en ny jämställdhetslag ikraft i Spanien som förde med
sig viktiga förändringar för såväl företag som anställda som för politiker och
föräldrar. Inom den offentliga förvaltningen ska jämställdhetsplaner upprättas och
periodiska utvärderingar genomföras med könsnedbruten statistik. Privata företag
med fler än 250 anställda måste utarbeta jämställdhetsplan i samråd med den lokala
fackföreningen. Pappaledighet på 15 dagar införs (mammaledigheten är fyra
månader) och deltid blir en rättighet för föräldrar med barn under åtta år. Lagen
eftersträvar att minst 40 procent av vardera könet ska vara representerat på olika
områden, inklusive i valda organ. Privata företag ska sträva efter att inom åtta år
uppnå en sådan könsfördelning i sin styrelse.

I Spanien tillåts enligt lagen abort endast om graviditeten innebär en allvarlig risk för
kvinnans fysiska eller psykiska hälsa, om den är ett resultat av våldtäkt eller om
barnet kommer att födas med allvarligt handikapp. I praktiken tolkas förstnämnda
grund generöst och 97 procent av aborterna genomförs med stöd av denna regel i ett
tidigt skede av graviditeten. Regeringspartiet PSOE har tidigare utlovat att ta initiativ
till en ändring av lagen så att den bättre motsvarar den praktiska situationen, men
avstår för närvarande då frågan är kontroversiell.

Våld mot kvinnor är en fråga som getts stor uppmärksamhet under de senaste åren.
Spanien har tidigare fått kritik av MR-organisationer för att vara alltför passiv i
hanteringen av problemet. Det allra första lagstiftningsförslag som PSOE-regeringen
presenterade efter maktskiftet i mars 2004 innehöll därför en rad åtgärder för att öka
skyddet för och stödet till kvinnor som drabbats av våld eller sexuella övergrepp av
män. 2005 inrättades särskilda åklagarmyndigheter och domstolar med enda uppgift
att handlägga övergrepp mot kvinnor och polisen ges särskild utbildning för att
hantera sådana anmälningar.

Sedan 2005 är det möjligt att erhålla skilsmässa utan betänketid och utan att ha varit
gift i minst ett år, ha levt åtskilda och ha skäl för sin ansökan (som till exempel
otrohet och alkoholism) vilket tidigare fordrades. Skilsmässorna har följaktligen
omedelbart ökat med 74 procent efter det att den nya lagstiftningen infördes.
15. Barnets rättigheter
Barn värderas generellt sett mycket högt i Spanien. Det är gängse att den äldre
generationen deltar i det dagliga omhändertagandet av barnbarnen och barnen deltar
på ett naturligt sätt i det sociala livet. Samtidigt har hittills uppfattningen överlag
varit att de ska veta sin plats och barnaga i uppfostrande syfte har varit accepterat.
Lagstiftningen har tillåtit föräldrar att ”på skäligt och måttligt vis” tillrättavisa sina
barn. Nu har dock den skrivningen tagits bort och barnaga därmed förbjudits. Vid sin
sista session före juluppehållet 2007 kunde parlamentet anta lagändringen, som
tidigare röstats ned av senaten efter motstånd från oppositionspartiet PP.

I flera regioner finns särskilda barnombudsmannainstitutioner (Defensor del Menor)
med en ombudsman utsedd av det regionala parlamentet som tillvaratar barnens
intressen inför de regionala myndigheterna.
Ett särskilt problem för Spanien är de barn som anländer utan sina föräldrar som
migranter. Den internationella MR-organisationen Human Rights Watch har under
2007 protesterat mot att Spanien ingått ett bilateralt avtal med Marocko om
återsändande av ensamkommande marockanska barn samt publicerat en studie om
situationen för de ensamkommande västafrikanska barnen i mottagningscentra på
Kanarieöarna, som man menar är otillfredsställande.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Spanien har cirka 45 miljoner invånare, varav 3,7 miljoner är utlänningar. Av dessa
kommer 37 procent från andra EU-länder, 31 procent från Latinamerika, 22 procent
från Afrika inklusive Nordafrika och 6 procent från Asien. Den
största enskilda gruppen är marockaner (625 000) tätt följt av rumäner (506 000),
ecuadorianer (387 000), colombianer (246 500), britter (193 000), italienare (118
000), kineser och bulgarer (114 000) och vidare peruaner, argentinare, portugiser och
tyskar i nämnd ordning. Den största koncentrationen av utlänningar finns i
regionerna Katalonien, Madrid, Valencia och Andalusien där sammantaget 65
procent av utlänningarna i Spanien bor.
Invandrarna från Latinamerika är givet det gemensamma språket, den grupp som har
lättast att integrera sig i Spanien, medan de mer nyanlända invandrarna från Afrika
och Asien har det svårare. Trots den stora andelen utlänningar förekommer knappast
någon främlingsfientlighet utan den allmänna uppfattningen är alltjämt att
invandrarna lämnar ett ovärderligt bidrag till den starka ekonomiska utvecklingen i
landet.
Den största inhemska etniska minoriteten i Spanien är romer. Enligt en studie som
opinionsinstitutet CIS utfört på uppdrag av arbetsmarknads- och socialministeriet
under 2007 uppskattas gruppen romer uppgå till 700 000 personer. På grund av
historiska orsaker och den snabba omvandlingen av det spanska samhället har

romerna kommit att bli marginaliserade i samhället med undermåliga
bostadsförhållanden, sämre tillgång till utbildning, hälsovård och social service samt
en mycket hög arbetslöshet inom gruppen. 42 procent av de tillfrågade uppger sig
uppleva ett avståndstagande i sina kontakter med myndigheter.
Spanskan är det officiella språket i Spanien, men i vissa regioner talas också andra
språk och konstitutionen tillerkänner de regionala språken rätten att vara officiella
tillsammans med spanskan i sina respektive regioner. Det gäller katalanska i
Katalonien och Balearerna, valencianska i Valencia, baskiska i Baskien och galiciska
i Galicien. Spanien svarar för kostnaden för att de regionala språken också ska kunna
användas inom EU.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sedan den 1 juli 2005 har den spanska äktenskapslagstiftningen en och samma
lydelse oavsett om parterna som ingår äktenskap är av olika eller samma kön.
Därigenom tillerkänns homosexuella precis samma rättigheter som heterosexuella i
fråga om exempelvis äktenskap, adoption, arv och socialt skydd. Lagstiftningen var
omdiskuterad då den infördes och kritiserades av konservativa och kyrkliga grupper
men den åtnjuter ett starkt stöd bland den spanska allmänheten överlag.
18. Flyktingars rättigheter
Någon flyktingpolitik i mer ambitiös bemärkelse finns inte i Spanien – endast drygt 5
000 personer per år har ansökt om asyl under de senaste åren och 95 procent av dessa
ansökningar har antingen avvisats, avslagits eller avskrivits. Istället väljer de
personer som skulle kunna åberopa flyktingskäl att använda sig av de generösa
gängse reglerna för invandring. Det är främst colombianer som åberopar
flyktingskäl, denna grupp svarar för 42 procent av ansökningarna.
Ansökan om asyl sker antingen vid gränsstation, vid inrikesministeriets asylenhet
eller via en spansk representation i utlandet. Ansökan handläggs av inrikesministeriet
och beslut fattas av en interministeriell kommitté med representanter för inrikes-,
utrikes-, arbetsmarknads- och justitieministerierna där UNHCR har observatörs- och
yttranderätt.

Det finns mottagningscenter runt om landet. De asylsökande har rätt till sjukvård och
för barn är skolundervisning obligatorisk. De spanska myndigheterna samarbetar
med UNHCR, som har kontor i Madrid, liksom med andra humanitära organisationer
som CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) och Röda korset.
19. Funktionshindrades rättigheter
De funktionshindrades lika rättigheter är grundlagsfäst i Spanien och detta skydd
preciseras i en särskild lag om social integration av funktionshindrade i samhället
jämte en rad administrativa föreskrifter. Det finns en mängd statliga organ och
frivilligorganisationer som arbetar för att underlätta de funktionshindrades situation.
Spanien ratificerade i december 2007 som första EU-land FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionshinder och dess tilläggsprotokoll.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal oberoende frivilligorganisationer i Spanien som arbetar för
mänskliga rättigheter, såväl nationella som internationella. Dessa organisationer
bedriver sin verksamhet helt utan inskränkningar med stöd av lagstiftning till deras
förmån. Vissa uppgifter som i Sverige utförs av myndigheter sköts i Spanien istället
av frivilligorganisationer, med ekonomiskt stöd från stat, region och kommun. I
samband med självdeklarationen finns möjlighet att låta 0,7 procent av
inkomstskatten tillfalla katolska kyrkan eller oberoende frivilligorganisationer som
arbetar med välgörenhet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Det genomförs inga särskilda internationella insatser för att främja mänskliga
rättigheter i Spanien.

Mänskliga rättigheter i Portugal 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för de mänskliga rättigheterna i Portugal är allmänt sett god, landet
är en demokratisk rättsstat och blev medlem i EU 1986. I författningen
garanteras medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, även om vissa
brister fortfarande finns. Dessa brister handlar i huvudsak om:
- Långsamt rättsväsende
- Polisbrutalitet och övervåld mot enskilda
- Långa perioder av häktning i förebyggande syfte samt ovärdiga
förhållanden på vissa fängelser
- Underrepresentation av kvinnor på viktiga poster i samhället såsom i
politiken
- Ekonomiska och sociala rättigheter respekteras i lagstiftning, men inte
alltid i praktiken
- Människohandel av kvinnor i sexuellt syfte förekommer, men också
människohandel av arbetskraftskaraktär
- Våld mot kvinnor, i och utanför hemmet, är vanligt förekommande
Portugals myndigheter och regering arbetar aktivt med att förbättra respekten
för de mänskliga rättigheterna. Under året har straffrättslagstiftningen
moderniserats, tillåtna häktningstider reducerats, en ny migrationslagstiftning
trätt ikraft, handlingsplaner för ökad jämställdhet och avseende våld mot
kvinnor genomförts, arbetet mot människohandel har intensifierats och
reformer för att förbättra kvalitet i såväl hälso- och sjukvård som utbildning
har påbörjats.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Portugal har ratificerat samtliga centrala konventioner på området mänskliga
rättigheter, förutom konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder, Convention on the Rights of Persons with Disabilities och

konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of
all Persons from Enforced Disappearances (vilka öppnades för undertecknande
2007).
Dessa har undertecknats av Portugal.
Nedanstående konventioner har ratificerats:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de
fakultativa (frivilliga) protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet
av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr har endast
undertecknats.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

Vad gäller de konventioner som ratificerats sker rapportering till samtliga
konventionskommittéer. Rapporteringen avseende såväl konventionen om
avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW) som
konventionen om barnets rättigheter (CRC) är emellertid fem år försenad.
Gällande barnkonventionens tillhörande protokoll samt konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) är rapporteringen
fördröjd med två år. Rapportering avseende konventionen om avskaffandet av
alla former av rasdiskriminering (CERD), är även den försenad.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga uppgifter finns tillgängliga om att tortyr skulle förekomma. Inga fall av
utvisning av personer i strid med förbudet mot utvisning av människor till
länder där de riskerar att utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning, har förekommit under året.
Övervåld från polis och fängelsepersonal fortsätter att vara ett problem i
landet, framförallt vad gäller fall där polisen obefogat använt sig av skjutvapen
och gummikulor. Generalinspektoratet för Intern Administration undersöker
regelbundet polismyndigheternas agerande samt utbildar poliser i mänskliga
rättigheter. Inspektoratet ansvarar också för utredning samt disciplinära
påföljder för poliser (utredningstider på 6-12 månader). Dess överinspektör
och ledning har under året uppmärksammat brister vad avser kulturen inom
polisen och dess relation till medborgarna, överbruket av skjutvapen i samband
med ringa brott samt bristande insatser på lokal- och regional nivå vad gäller
intern tillsyn och utfärdande av disciplinpåföljder (kritiken är främst riktad mot
landsortspolisen). Som positiva resultat uppmärksammade inspektoratet under
året att våld i häkten reducerats kraftigt. Häktade och dömda hålls på mindre
orter ofta i samma förvar där det också kan förkomma att minderåriga häktade
hålls i samma förvar som vuxna. Förhållandena i fängelserna är många gånger
bristfälliga, bland annat på grund av att antalet intagna fångar överstiger antalet
fångvårdsplatser. Till följd av bristande sanitära omständigheter har ett antal
fängelser stängts under året vilket ytterligare ökat överbeläggningen vid
befintliga anstalter. Regeringen har i budgeten för 2008 utlovat medel för att

påbörja nyproduktion av nio anstalter. Våld mellan interner samt mellan
fängelsevakter och intagna förekommer. Omkring 10-14 procent av de
internerade uppskattades vara HIV-smittade och i november i år infördes för
första gången sprututbytesprogram vid ett fängelse i Lissabon med syfte att
motverka spridning av smittsamma sjukdomar.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades 1867. Den sista kända avrättningen ägde rum 1846.
Under Salazar-diktaturen som varade fram till 1974 ägde dock flera
utomrättsliga avrättningar rum som var sanktionerade av staten.
I egenskap av ordförande för Europeiska rådet hösten 2007 genomförde
Portugal en konferens för att inrätta en europeisk dag mot dödsstraff och inom
FN-systemet verkade man tillsammans med andra länder för att arbeta fram en
resolution mot dödsstraff.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer i princip inte.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Portugal är en rättsstat med ett fungerande rättssystem. Det allmänna
domstolsväsendet består av tre domstolsinstanser och i de flesta processer kan
parterna överklaga till högre instans. Domarna anställs i vanliga
anställningsförfaranden. Konstitutionsdomstolens medlemmar utses delvis av
parlamentet som väljer tio av konstitutionsdomstolens tretton medlemmar.
Dessa tio väljer i sin tur övriga tre. Domarna sitter på nioåriga mandat utan
möjlighet till förlängning. Därtill finns en administrativ domstol samt en
revisionsrätt. Domstolarna är självständiga i förhållande till den verkställande
makten. Även advokatkåren är helt oberoende. En ombudsmannafunktion för
mänskliga rättigheter finns och tar emot frågor och anmälningar från enskilda
och institutioner. I parlamentet finns en självständig kommitté med ansvar för
mänskliga rättigheter dit enskilda kan höra av sig med klagomål. Vidare finns
en rad särskilda inspektorat såsom polisens eget generalinspektorat för intern

administration, Högkommissionären för migration och interkulturell dialog
(ACIDI), Kommissionen för likabehandling och mot rasdiskriminering
(CICDR), Kommissionen för jämställdhet och kvinnors rättigheter (CIDM)
och Kommissionen för likabehandling i arbetslivet (CITE).
Ombudsmannafunktionen för mänskliga rättigheter tog 2006 emot över 6 000
klagomål/ärenden av 8 227 personer/organisationer. Flera av dem var så
kallade massklaganden. Av de ärenden som gick vidare fick 87,5 procent rätt i
domstolsbehandling jämfört med 75,5 procent av fallen år 2000.
Rättsväsendet i Portugal fungerar ofta ineffektivt och långsamt. Datoriseringen
går trögt, budgetrestriktioner och personalbrist bidrar till brister och långa
väntetider i systemet. Långa häktnings- och handläggningstider är ett problem.
En ny straffrättslig lagstiftning trädde i kraft i augusti i år där den maximala
tiden för en åtalad att invänta domslut i preventivt förvar reducerades från åtta
till sex månader (lag 48/2007). Den åtalade har rätt till försvarsadvokat även
om kvalitén på dessa kan variera. Den dömde kan överklaga dom. Det finns
möjlighet att använda ett juryförfarande inom straffrätten även om detta är
ovanligt. Barn under 16 år är ej straffbara. Den nya straffrättslagstiftningen
innebar vidare att endast åtalade för brott med straffskalor över fem år (jämfört
med tidigare tre) kan hållas i preventivt förvar. I samband med ikraftträdandet
frisläpptes ca 200 fångar (vars förväntade straff understeg fem år) i väntan på
domslut.
Portugal hamnar först på 28:e plats i Transparency Internationals (TI, enskild
organisation som kämpar mot korruption) lista över korruptionsfria länder.
7. Straffrihet
Inga uppgifter om straffrihet har förekommit under året.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Rätten till yttrande-, tryck-, religions- och församlingsfrihet är inskrivet i
konstitutionen i Portugal. Det finns ett brett utbud av oberoende

dagstidningar, två statliga och ett flertal privata tv-kanaler samt fyra statliga och
många privata radiostationer. En diskussion om yttrandefrihetens gränser
aktualiserades i samband med de danska Muhammed-karikatyrerna och har
även aktualiserats i samband med att två offentliganställda under året
omplacerades efter att öppet ha kritiserat regeringen på sina arbetsplatser.
Civila samhället i Portugal är aktiva väktare av yttrande- och mötesfrihet. Den
katolska kyrkan dominerar men andra religioner kan utövas fritt. Rätten till
mötes- och föreningsfrihet respekteras. Fackföreningarna är relativt starka och
välorganiserade och demonstrationer är vanligt förekommande.
I endast 35% av hushållen i Portugal har minst en person tillgång till Internet.
Regeringen har dock gjort omfattande satsningar avseende ny teknologi under
de senaste åren och e-förvaltning, tillgång till datorer och Internet inom
skolväsendet och andra offentliga inrättningar har förbättrats avsevärt.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Det demokratiska politiska systemet är väl förankrat sedan ett trettiotal år
tillbaka då den förra regimen föll efter en fredlig revolution. Portugal är idag en
parlamentarisk republik. Parlament och lokala myndigheter väljs i direkta val
vart fjärde år. Sex partier finns representerade i parlamentet. För närvarande
har Socialistpartiet absolut majoritet i parlamentet. Presidenten väljs i direkta
val för en femårig mandatperiod och kan omväljas en gång. Presidenten utser
premiärminister som är beroende av parlamentets stöd. Han kan också avskeda
regeringen och upplösa parlamentet, vilket skedde år 2004. Presidenten är
också överbefälhavare. Ögrupperna Madeira och Azorerna är autonoma
regioner med egna regionala parlament som väljs i separata val.
Vid det senaste parlamentsvalet år 2005 röstade 65 procent av väljarna. I valet
till Europaparlamentet år 2004 deltog 39 procent. Lokalval och
folkomröstningar har genomförts sedan dess. Ingen formell skillnad råder
mellan män och kvinnor vad gäller valdeltagande.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Portugal har ratificerat ILO:s (International Labour Organisation) åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter.
Det finns två dominerande fackföreningar: UGT (Arbetarnas allmänna union)
och CGTP (Portugisiska arbetares allmänna federation). Dessa verkar fritt och
är förhållandevis aktiva. Arbetsrätten ger anställda ett i europeiska mått mycket
starkt skydd. Den lagstadgade minimilönen uppgår sedan den 1 januari 2007 till
endast 403 euro per månad, med planerade höjningar till 450 euro år 2009 och
till 500 euro år 2011 vilket fortfarande innebär mycket låga inkomster ur ett
europeiskt perspektiv. Medellönen ligger dock väsentligt högre än den
lagstadgade minimilönen och 14 månadslöner utbetalas. Kostnadsläget är något
lägre än i Sverige.
Insatser för att balansera flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden har varit
en viktig fråga för regeringen under 2007. Arbetet har föranlett stora protester,
den största med över 200 000 deltagare som demonstrerade mot sämre
anställningsvillkor.
Det finns en betydande illegal arbetsmarknad framför allt inom bygg- och
servicesektorn. En stor del av den illegala arbetskraften kommer från
Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Rumänien samt från de forna kolonierna
Brasilien, Angola, Moçambique och Kap Verde. Många av dessa arbetar under
lagvidriga förhållanden. Diskriminering i arbetslivet på grund av kön, hudfärg,
religion, politisk åsikt eller liknande är ej tillåtet enligt lag men kan förekomma i
praktiken. 68 procent av de portugisiska medborgarna har sysselsättning medan
siffran för invandrade är 72,6 procent. 77,9 procent av de invandrade står till
arbetsmarknadens förfogande medan endast 53 procent av de portugisiska
medborgarna gör det.
Arbetslösheten har ökat något under året och ligger för närvarande på 8,2
procent, 7,1 procent för män och 9,6 procent för kvinnor (källa: Eurostat
2007).

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
OECD presenterade 2007 en rapport om hälso- och sjukvården i Portugal. Det
portugisiska hälso- och sjukvårdssystemet är universellt och innebär att staten
tillhandahåller grundläggande hälso- och sjukvård till i vissa fall en mindre
avgift (som under året höjts). I europeisk jämförelse är sektorn fortfarande
eftersatt och regeringen har under året stängt flera vårdcentraler samt enheter
på sjukhus och förlossningskliniker i besparingssyfte men också för att höja
kvalitén på sjukvården. 2008 beräknas 15,4 procent (ca 16 procent 2006) av
statsbudgeten gå till hälsosektorn, motsvarande 5,1 procent av BNP (9,8
procent 2004, källa: WHO) och budgeten innehåller omfattande satsningar på
hälsoområdet (vaccinera ungdomar mot livmoderscancer, billigare tandvård för
barn, äldre och gravida samt satsning för att behandla infertilitet hos par). Alla
bosatta omfattas av hälso- och sjukvårdssystemet, men utöver det finns ett
kompletterande system för vissa yrken som omfattar ca 25 procent av
befolkningen. Ungefär 10 procent av befolkningen har privata sjukförsäkringar
via arbetsgivarna eller individuellt finansierade. Väntetider i vården är vanliga.
12. Rätten till utbildning
Andelen invånare i Portugal som har mer än grundläggande obligatorisk
skolutbildning är den lägsta i Västeuropa. Den obligatoriska skolgången är nio
år men i verkligheten är andelen elever som inte slutför grundskolan den
största inom EU. Vad gäller unga vuxna, det vill säga mellan 24 och 35 år, har
endast 60 procent examen motsvarande studentexamen. Undervisningens låga
kvalitet samt bristen på tradition av högre utbildning förklarar delvis dessa
siffror. Det är mycket vanligt att elever går om flera år i grundskolan och
stödet för att klara grundskolan är bristande. Undervisningen är gratis men
eleverna betalar för skolmaterial, transporter, studiebesök och skolluncher.
Analfabetismen ligger enligt senaste tillgängliga statistik från 2004 på totalt 6,2
procent, 4,2 procent för män och 8 procent för kvinnor. Någon diskriminering
förekommer inte i utbildningssystemet, men tydligt är att tillgången till
utbildning i städerna är bättre än på landsbygden.
10,7 (ca 11 procent 2006) procent av statsbudgeten beräknas avsättas till

utbildningssektorn 2008, motsvarande 3,5 procent av BNP (5,4 procent 2004).
Källa UIS (UNESCO Institute for Statistics).
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Trots en stark tillväxt under framför allt 1980- och 1990-talen och ett
förhållandevis utbyggt socialförsäkringssystem lever många portugiser under
ganska besvärliga ekonomiska och sociala förhållanden. Antalet anmälningar
till ombudsmannen för mänskliga rättigheter vad gäller sociala och ekonomiska
rättigheter (såsom till exempel ersättning från socialförsäkringssystemet) är
förhållandevis omfattande och förbättringar på området uteblir på grund av de
begränsade nationella finanserna och sparsam ekonomisk tillväxt under de
senaste åren. Tillväxten för 2007 var 1,8 vilket är under EU-genomsnittet.
Portugal ligger på 29:e plats i UNDP:s Human Development Index (har fallit
två placeringar sedan den senaste mätningen), vilket innebär att man är sist av
EU:s gamla medlemsstater (EU-15). Skillnaden i inkomstfördelningen mellan
de rikaste och de fattigaste är den högsta i EU. Den sociala rörligheten över
klassgränserna är låg. Marginaliserade grupper som till exempel illegala
invandrare lever ofta under mycket knappa omständigheter. År 2007 var den
genomsnittliga livslängden 74,6 år för män och 81,4 år för kvinnor. Möjligheter
till socialbidrag, arbetslöshetsstöd, insatser för funktionshindrade med mera är
begränsade och flera enskilda fall har uppmärksammats under året där svårt
cancersjuka personer nekats förtids- eller sjukpenning och tvingats återgå till
arbete. Stark solidaritet inom familjerna, också mellan generationerna, har
hittills kompenserat för ett svagt institutionellt stöd från samhället.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Diskriminering på grund av kön är förbjudet enligt konstitutionen. I praktiken
är Portugal dock fortfarande ett samhälle med traditionella värderingar om
manligt och kvinnligt. Utvecklingen i riktning mot ökad jämställdhet
beträffande utbildning och förvärvsverksamhet går emellertid framåt.
Vid universiteten studerar fler kvinnliga än manliga studenter. Trots en av

Europas högsta förvärvsfrekvenser bland kvinnor (62 procent) är kvinnor i
allmänhet underrepresenterade på högre samhällsposter. Kvinnors lönenivåer
uppgår till ca 80 procent av mäns. Under året har parlamentet antagit en lag
som innebär att samtliga partier måste ha mist 33 procent kvinnor eller män på
valbar plats, vite kan utfärdas om detta inte efterlevs. Fortfarande är dock den
politiska representationen av kvinnor låg, endast två av 17 ministerposter
besitts av kvinnor och 60 av parlamentets 230 ledamöter är kvinnor vilket
motsvarar 26 procent av det totala antalet ledamöter.
Föräldraförsäkring finns där kvinnor har rätt till 120 dagar av föräldraledighet
varav 40 dagar måste tas ut av modern efter födseln. Män har rätt till fem
dagars pappaledighet under den första månaden och därefter ytterligare 15
dagar. Övrig tid upp till de 120 dagarna kan delas mellan föräldrarna.
Abort var olagligt i Portugal ända fram till 2007. I februari i år genomfördes
den andra folkomröstningen i landets historia om en förändrad lagstiftning för
att tillåta abort fram till tionde graviditetsveckan. Den 15:e juli trädde så den
nya lagstiftningen i kraft, men fortfarande har lagstiftningen inte kunnat
genomföras på alla håll. Samvetsvägrande läkare på fastlandet samt politiskt
motstånd på Madeira har gjort att antalet utförda aborter under året
fortfarande är långt ifrån det antal som uppskattades i lagens förarbeten.
ytterligare anledningar tros vara att aborter fortfarande utförs illegalt samt att
kvinnor fortsätter resa till Spanien för abort.
Var tredje portugisisk kvinna har blivit utsatt för våld i hemmet. Våld inom
hemmet faller under allmänt åtal. Lagstiftningen är ändamålsenlig men såväl
myndigheter som frivilligorganisationer understryker vikten av att den också
efterlevs i praktiken. Åtgärder har vidtagits genom bättre skydd för brottsoffer,
informationskampanjer och insatser inom poliskåren liksom etablerandet av en
hjälplinje för våldsutsatta kvinnor. 2007 antogs också den tredje nationella
handlingsplanen mot våld mot kvinnor. Det finns inget som tyder på att våldet
skulle ha ökat i omfattning även om tendensen är att allt fler fall polisanmäls.
Särskilt sårbara är de kvinnor som uppehåller sig i landet illegalt eftersom de
inte har tillgång till exempelvis de särskilda boenden som iordningställts för

misshandlade och hotade kvinnor.
Sexuella trakasserier på arbetet, som kan ge fängelsestraff på två till tre års
fängelse om de begås av överordnade, anmäls sällan.
Prostitution är enligt lag tillåtet men koppleri är förbjudet. Bland de
prostituerade återfinns kvinnor framförallt från Brasilien och Afrika samt från
de forna öststaterna. Lagar mot tvångsprostitution och människohandel finns.
Det är straffbart att köpa sex av någon som är eller varit utsatt för
människohandel, förutsatt att köparen känner till detta. Inte bara
gränsöverskridande handel utan även människohandel inom landets gränser
faller under lagen. Maxstraffet för människohandel är tio år. Portugal är ett
mottagarland för handel med kvinnor från framför allt Brasilien men också
från Östeuropa. Portugal används som transitland på rutter till främst Spanien
och Storbritannien. Regeringen arbetar aktivt mot människohandel med både
sexuellt utnyttjande och tvångsarbete som syfte. I år lanserades landets första
handlingsplan mot människohandel.
15. Barnets rättigheter
Barns rättigheter prioriteras högt i Portugal. Skolgången är gratis och
obligatorisk till och med nionde klass. Hälso- och sjukvård är gratis eller starkt
subventionerad för barn. Minimiåldern för förvärvsarbete är 16 år.
Omfattningen av barnarbete har minskat och företag som anställer barn kan
dömas till dryga böter. Exploatering av barn för prostitution, narkotikahandel
eller tiggeri förekommer dock i enstaka fall, framförallt bland barn- och
ungdomar i riskzon. Sexuellt utnyttjande av barn eller koppleri med barn under
16 år faller under allmänt åtal. Byråkrati och resursbrist bidrar till brister i
myndigheternas hantering av barn i behov av skydd. Minimiåldern för att ta
värvning i försvarsmakten är 18 år. Det finns inga uppgifter om att barn skulle
hållas fängslade. Ett mer omfattande problem i landet är att antalet barn som
lever på institutioner är omfattande. I dagsläget bor omkring 13 000 barn och
ungdomar på barn- och ungdomshem vilket är fler än i de flesta andra länder.

Orsaken är att Portugal inte har tradition att fosterhemsplacera barn och även
adoptioner är mycket sällsynt förekommande i landet.
Under året har fallet Madeleine, (den fyraåriga brittiska flicka som försvann den
3 maj under en semester i Algarve) rönt stor uppmärksamhet i Portugal och i
media. Fortfarande vid årets slut har klarhet inte kunnat bringas i
omständigheterna i hennes försvinnande. Antalet försvunna barn i Portugal är
dock i europeisk jämförelse lågt. Vidare har utredningen kring den
pedofilskandal (”Casa Pia”) som 2003 uppmärksammades vid ett barnhem
fortsatt. 46 barn misstänks ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Inte heller i
detta fall har det portugisiska rättsväsendet avslutat processen eller dömt
misstänkta i skandalen. Den nya straffrättsliga lagstiftningen som trädde ikraft
under året innebär ett förstärkt skydd av barn då internetbaserad brottslighet
mot barn givits specifika brottsrubriceringar.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det finns ingen statligt sanktionerad diskriminering av minoriteter eller
individer. Rasistiska organisationer är förbjudna enligt lag.
Historisk och traditionell anknytning har utgjort en viktig förklaringsfaktor
bakom de senaste årtiondenas invandring till Portugal. Invandringen (legal
såväl som illegal invandring) domineras av personer från de före detta
afrikanska kolonierna, främst Kap Verde, Angola och Guinea Bissau, men
också från Brasilien, Ukraina, Ryssland och Moldavien. Antalet invandrare i
Portugal nådde sin kulmen 2004 med 447 000 registrerade invandrare. 2006 var
motsvarande siffra 409 000 vilket innebär ca 5 procent av befolkningen. De
invandrade afrikanerna talar i allmänhet portugisiska och är dessutom ofta
romerska katoliker, varför språk och religion inte utgör någon källa till
motsättningar. Även om invandrare inte systematiskt diskrimineras, kan
konstateras att de ofta har tunga, dåligt betalda arbeten och i det stora saknar
politiskt och ekonomiskt inflytande. Koncentrationen av invandrare är störst i
storstädernas utkanter. Många lever i undermåliga bostadsområden, i vissa fall i
områden som närmast kan beskrivas som slum. Program för att hitta

ersättningsbostäder finns.
Under 2007 har en ny migrationslagstiftning trätt ikraft där ett av huvudsyftena
med den nya lagstiftningen var att förenkla legal migration genom att ersätta
nio olika visumtyper med ett enda samt att underlätta för personer som
invandrat illegalt att legalisera sin vistelse, utan att kalla det amnestireglering.
Även medborgarskapslagstiftningen förändrades och medger nu med
automatik portugisiskt medborgarskap till tredje generationens invandrare.
Portugal har genomfört stora ansträngningar för förbättrad integration och
placerades 2007 på andra plats i Europa vad gäller befintlig policy för
integration av invandrare (enligt en undersökning gjord av Migration Policy
Group) och fick sammantaget 79 punkter av 100 möjliga. Bäst resultat erhöll
Portugal på områden såsom arbetsmarknad och likabehandling med bosatta,
men sämre betyg fick man avseende indikatorer som mäter invandrades
möjligheter att stanna i landet även efter det att anställning avslutats eller
personen blivit arbetslös. Regeringen har under året antagit en ambitiös och
tvärsektoriell integrationsplan med 122 punkter som spänner över många
politikområden.
Trots den stora andelen utlänningar förekommer knappast någon
främlingsfientlighet. Portugiserna uppges i undersökningar också vara ett av
det mest integrationsinriktade folket i EU. Den öppna diskrimineringen verkar
främst drabba romer. Dessa utgör en minoritet på omkring 50 000 individer.
Enstaka fall där lokala myndigheter/politiker kränkt romska individers
rättigheter har rapporterats. Relationen mellan vissa romska grupper och
poliskåren är inte alltid problemfri.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Konstitutionen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning.
Äktenskap mellan homosexuella par är inte tillåtna, och inte heller adoptioner
eller assisterad befruktning. Homosexuella par omfattas efter två års
sammanboende av sambolagstiftning på lika villkor som heterosexuella. Under
2007 ändrades lagen så att samma åldersgräns (straffrihet) för sexuellt umgänge

gäller för homosexuella såsom för heterosexuella. I princip förekommer ingen
statligt sanktionerad diskriminering av HBT-personer (HBT, homo- och
bisexuella samt transpersoner). I verkligheten är dock Portugal ett samhälle
med traditionella värderingar även på detta område. Ansvaret för kontakten
med HBT-organisationer samt övervakning av att ingen diskriminering
förekommer har varit något oklart inom regering och offentlig förvaltning,
men från och med 2008 ska ansvaret tillfalla den nya myndigheten för
medborgarrättsfrågor, CIG. År 2007 har varit europeiska året för
likabehandling för alla vilket i positiv bemärkelse påverkat uppmärksamheten
av situationen för HBT-personer.
18. Flyktingars rättigheter
Antalet flyktingar i Portugal är mycket begränsat. Under 2006 sökte 129
personer asyl i landet, varav 17 beviljades. Gränsmyndigheten tar emot
asylansökan och fattar beslut. Ett överklagande kan göras hos det Nationella
Flyktingkommissariatet, och därefter i den administrativa Högsta domstolen.
Den enskilda organisationen Portugisiska flyktingrådet ansvarar för att ta hand
om de asylsökande.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det förekommer inte någon medveten eller omfattande diskriminering av
funktionshindrade. Konstitutionen förbjuder diskriminering av handikappade i
arbetet, utbildningssystemet, hälso- och sjukvård samt andra offentliga tjänster.
Under 2007 har lagen förstärkts och möjligheten att bötfälla såväl privata som
offentliga aktörer för diskriminering av funktionshindrade införts. Enligt
samma lag ska funktionshindrade garanteras tillträde till alla offentliga
byggnader och under året har lagen utvidgats till att omfatta även privata
byggnader. All offentlig förvaltning ska ha anpassat sin webbinformation till
hörselskadade senast 2008. Resurserna är dock knappa och utvecklingen går
långsamt. I verkligheten saknas ofta handikappanpassning.
Portugal har ännu inte ratificerat Konventionen om rättigheter för personer
med funktionshinder eller dess protokoll, men avser göra så under 2009.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i Portugal.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
IOM (International Organisation for Migration) är den enda internationella
organisation i Portugal som bedriver någon form av insatser för att främja
mänskliga rättigheter. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
besökte Portugal år 2003.

Mänskliga rättigheter i Italien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Italien är en demokrati och en rättsstat, där de mänskliga och medborgerliga
rättigheterna överlag respekteras.
Det italienska rättssystemet är dock tungrott och rättsprocesserna tar
genomgående lång tid, något som Europarådet länge har kritiserat Italien för. I
oktober 2006 konstaterade Europarådets parlamentariska församling att det
italienska rättssystemet har så allvarliga strukturella brister att de utgör ett hot
mot rättsstatsprincipen. Församlingen har uppmanat Italien att redovisa
resultat av åtgärder för att effektivisera rättssystemet och garantera
verkställighet av de många fällande domarna från Europadomstolen för
mänskliga rättigheter.
Den italienska lagen från 2005 om terrorismbekämpning har skapat problem
sett ur ett människorättsperspektiv. Europarådet kritiserar Italien för så kallade
extraordinära bortföranden och utvisningar på svaga rättsliga grunder inom
ramen för kampen mot terrorismen. Även FN:s kommitté mot tortyr har
kritiserat Italien för brott mot principen om non-refoulement, det vill säga
förbudet att utvisa någon till ett land där han eller hon riskerar att utsättas för
allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Särskilt uppmärksammat
är Abu Omar-fallet, en före detta imam som kidnappades i Milano av
amerikanska CIA-agenter och fördes med flyg till Egypten. Han hölls där
fängslad i flera år och utsattes enligt uppgift för tortyr.
Situationen för den romska minoriteten i Italien har uppmärksammats under
året. Direkt efter ett rånmord på en italiensk kvinna i november, för vilket en
rumänsk rom står åtalad, antog regeringen ett dekret (provisorisk lagstiftning
med omedelbart ikraftträdande) som ger myndigheter möjlighet att utvisa EU
medborgare om de anses utgöra ett hot mot den allmänna ordningen.

Regeringsdekretet ifrågasätts ur rättssäkerhetssynpunkt av bland andra
Amnesty International.
Det tidigare kritiserade mottagandet av invandrare som anländer per båt till
Syditalien har de senaste två åren genomgått gradvisa förbättringar, som till
exempel att enskilda organisationer och journalister numera får tillträde till
mottagningsförläggningarna och att standarden på förläggningarna har höjts.
Det har under året uppmärksammats att invandrare, särskilt från länder utanför
EU som saknar uppehållstillstånd, utnyttjas som svart arbetskraft inom
bland annat jordbruks-, bygg- och textilsektorn, under oskyddade och ibland
miserabla förhållanden.
Den förre premiärministern och numera oppositionsledaren Silvio Berlusconis
omfattande ägande på medieområdet är problematiskt i flera avseenden. Han
är dominerande ägare i bolaget Mediaset, vilket har en så stark ställning på
TVmarknaden att pluralism och konkurrens riskeras. Det faktum att han är en av
landets mest framträdande politiker ger också upphov till frågetecken bakom
opartiskheten i nyhetsbevakningen i Mediasets tre kanaler. Ett förslag till nytt
regelverk för att främja konkurrens på TV-området presenterades av
regeringen hösten 2006. De politiska motsättningarna är dock stora, och trots
att över ett år förflutit är parlamentsbehandlingen långt ifrån klar. Något
förslag till ny lag beträffande intressekonflikter har dock ännu inte presenterats
av den nuvarande regeringen.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Italien har ratificerat de centrala konventionerna på de mänskliga rättigheternas
område:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa protokollen
om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,

Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr har undertecknats, men inte ratificerats
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter
och om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
Italien har tidigare vid flera tillfällen varit försenat med rapporteringen till FN:s
konventionskommittéer. För närvarande har Italien emellertid inga utestående
rapporter. Rapporten beträffande rasdiskrimineringskonventionen lämnades in
den 15 april 2006.
Europarådets protokoll 13 till Europakonventionen om det grundläggande frioch
rättigheterna om avskaffandet av dödsstraffet undertecknades av Italien
2002. I november 2007 antog regeringen ett lagförslag om ratificering som är
under behandling i parlamentet.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
I slutet av juli 2005 godkände det italienska parlamentet en ny lag om
terrorismbekämpning. Lagen är avsedd att stärka myndigheternas kapacitet att
förebygga och utreda terroristbrott och innehåller bland annat regler om
telefonavlyssning, lagring av trafikdata från telefon- och internetkommunikation,
hantering av sprängämnen, anhållande, förhör,uppehållstillstånd, utvisning samt

DNA-provtagning och ID-dokument.
Anti-terrorismlagen har skapat ett flertal problem sett ur ett
människorättsperspektiv. Reglernas förenlighet med grundlagens fri- och
rättighetsskydd ifrågasätts av bland andra Amnesty International och Human
Rights Watch. Den italienska författningsdomstolen utreder för närvarande
lagens förenlighet med den italienska grundlagens bestämmelser om rätten till
en rättvis rättegång, rätten till försvar och rätten att överklaga beslut.
Europarådet har kritiserat Italien för så kallade extraordinära bortföranden och
utvisningar på svaga rättsliga grunder inom ramen för kampen mot
terrorismen. FN:s kommitté mot tortyr har också kritiserat Italien, senast i maj
2007, för brott mot för principen om non-refoulement, det vill säga förbudet mot
att utvisa en person till ett land där han eller hon riskerar att utsättas för
allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sedan anti-terrorismlagen
antogs 2005 har 32 utvisningar genomförts på grund av att personerna ansetts
utgöra en fara för nationens säkerhet. I tre av dessa fall har Europadomstolen
blockerat verkställighet av utvisningsbesluten, med hänvisning till att
personerna ifråga riskerade att utsättas för tortyr om de utvisades till sina
hemländer. Rättsprocesser pågår för närvarande i Europadomstolen, bland
annat fallet Saadi mot Italien, som handlar om utvisning till Tunisien.
Ett av Europarådet särskilt uppmärksammat fall är Abu Omar. Fallet rörde en
egyptisk imam i Milano som bortfördes 2003 av amerikanska CIA-agenter och
fördes med flyg till Kairo, där han hölls fängslad i flera år och enligt uppgift
utsattes för tortyr. Den dåvarande italienska regeringen förklarade sig varken
känna till och än mindre ha samtyckt till operationen, men frågetecken kvarstår
och gäller även den italienska militära underrättelsetjänstens kännedom
och/eller inblandning. Europarådet ger emellertid beröm till åklagarna i Milano
som beslöt att inleda förundersökning och utfärda beslut om gripande av de
misstänkta agenterna. Åklagarna har sedan länge begärt att regeringen ska
begära de 26 åtalade CIA-agenterna utlämnade från USA, något som dock
avslogs av regeringen våren 2007. Rättsprocessen mot de åtalade, som även
omfattar nio italienska medborgare från den italienska säkerhetstjänsten,

påbörjades i juni 2007. Regeringen har dock bett högsta domstolen att
ogiltigförklara åtalet av kompetensskäl, vilket domstolen i skrivande stund inte
tagit ställning till.
Italien har ratificerat FN-konventionen mot tortyr, men har ännu inte infört
tortyr som brottsrubricering i den italienska brottsbalken. Amnesty
International har kritiserat detta faktum och påpekar även att det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr inte har ratificerats.
Amnesty International har påtalat ett antal fall av såväl verbala som fysiska
övergrepp från ordningsmaktens sida. De som oftast utsätts för detta är enligt
uppgift demonstranter och fängelseinterner. Övergrepp från polisens sida
rapporteras även i samband med fotbollsvåld. I november 2007 sköt polisen av
misstag ihjäl en ung man i samband med ett bråk mellan fotbollssupportrar.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet är avskaffat sedan 1948. I oktober 2007 beslutade parlamentet om
en grundlagsändring som tar bort möjligheten att återinföra dödsstraff i
krigstid. I Italien finns ett mycket starkt, såväl politiskt som opinionsmässigt,
motstånd mot dödsstraffet och Italien var initiativtagare till den resolution mot
dödsstraff som antogs av FN:s generalförsamling hösten 2007.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Förhållandena i fängelser och andra anstalter uppfyller de internationella
minimikraven, men fängelserna har länge varit överfulla. För att åtgärda den
ohållbara situationen antogs i juli 2006 en lag om straffefterskänkning, som
innebär att frihetsberövade för vissa typer av brott beviljas strafflindring med
upp till tre år. Cirka 15 000 interner som omfattades av strafflindringen
frisläpptes i förtid i augusti 2006. Åtgärden har kritiserats ur ordnings- och
säkerhetssynpunkt, med hänvisning till hög återfallsfrekvens bland de
frisläppta. Även bristen på strukturerade stöd- och integrationsåtgärder för de
förtida frigivna har kritiserats.
Regeringen har framhållit att åtgärden är en temporär lösning som skall följas

av genomgripande reformer av kriminalvården för att undvika att
överbelastning uppstår på nytt. Ett flertal nya fängelser har också byggts och
ett flertal gamla har uppgraderats. På regional nivå har särskilda ombudsmän
tillsatts för att tillgodose fångars rättigheter och tillgång till vård och andra
tjänster.
Ett annat problem är att häktningstiderna är långa. Dessa fastställs i förhållande
till det misstänkta brottets art. I anslutning till grova brott, till exempel
maffiabrott, tillåts högst två år av förundersökning och häktning. Det har
förekommit enskilda klagomål om övervåld vid frihetsberövande. De flesta
klagomålen gäller själva frihetsberövandet och de första 24 timmarna.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna är självständiga i förhållande till den exekutiva makten. Detta
gäller även advokatkåren. Rättssystemet lider dock av stora strukturella brister,
framför allt de långa processtiderna. För de senare har Italien fällts i
Europadomstolen för mänskliga rättigheter i 923 fall under åren 1999-2006.
Vad gäller rätten till en rättvis rättegång har Italien fällts 192 gånger under
samma period. Europarådet har sedan länge uppmanat Italien att genomföra
reformer för att effektivisera rättsväsendet och garantera verkställande av
Europadomstolens domar, bland annat möjliggöra för drabbade att erhålla
kompensation. Mot bakgrund av en rapport i vilken Italiens omfattande brister
i detta fall åter påpekas, uppmanade Europarådets parlamentariska församling i
oktober 2006 Italien att inom sex månader redovisa genomförda förbättringar.
Den parlamentariska församlingen förbehåller sig rätten att - om situationen
inte åtgärdas – stänga av den italienska delegationen från församlingen.
År 2005 antogs en omdiskuterad reform av rättsväsendet och dess
organisation. De områden som berörs är bland annat utnämningar av domare
och åklagare samt deras befordran (vari innefattas en tydligare separation av
domar- och åklagarkarriärerna). Vidare införs en "uppförandekod" och
disciplinära åtgärder för domare. Lagens kritiker menar att reformerna
inkräktar på domarkårens självständighet och inte åtgärdar rättsväsendets

bristande effektivitet och resursproblem. Den nuvarande regeringen har utlovat
omfattande reformer för att komma tillrätta med problemen. Även om några
mindre förändringar har genomförts, har inga övergripande åtgärder vidtagits
utan rättsväsendets allvarliga brister kvarstår.
Enligt gällande invandringslag kan en utländsk medborgare som trotsar ett
utvisningsbeslut frihetsberövas. Detta har lett till att många utlänningar som
påträffats uppehålla sig illegalt i landet, men som inte i övrigt gjort sig skyldiga
till brott, satts i fängelse. Genom den nya lagen om straffefterskänkning
släpptes många av dessa ut i förtid. Regeringen har i ett övergripande förslag
till ny invandringslag, som för närvarande behandlas i parlamentet, även
föreslagit ändringar som ska förhindra att personer hamnar i fängelse av
ovannämnda skäl.
I varje region finns en ombudsman, vars uppgift är att värna medborgarnas
rättigheter gentemot den offentliga förvaltningen. Ombudsmännen rapporterar
varje år till berörda region- och kommunstyrelser samt till senatens och
deputeradekammarens talmän.
7. Straffrihet
Ledamöter i det nationella parlamentets två kammare kan inte frihetsberövas
eller ställas inför rätta utan parlamentets godkännande.
Tecken finns på att den organiserade brottsligheten – maffian – har skaffat sig
inflytande i det politiska och offentliga livet i vissa delar av landet. Det faktum
att maffiarelaterade dåd inte alltid klaras upp har givit upphov till tal om
rättslöshet i berörda områden.
Samtidigt som rättsprocesserna ofta är utdragna, är preskriptionstiden för
många brott relativt kort samtidigt som preskriptionstiden inte slutar att löpa
när åtal väcks. Detta har fått till följd att många brott preskriberas innan slutlig
dom har fallit, vilket bidrar till uppfattningen att vissa brottslingar – särskilt
högt uppsatta eller välbärgade sådana – alltför ofta går fria från straff. Det
faktum att finans- och korruptionsbrott omfattades av lagen om
straffefterskänkning har förstärkt denna uppfattning.

Utfärdande av omfattande amnestier, bland annat för svartbyggen och
miljöbrott, har varit ett återkommande fenomen i Italien.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, tryck-, förenings-, församlings- och religionsfrihet inklusive rätten
att ansluta sig till politiska och fackliga organisationer är garanterade i lag.
Den förre premiärministern och numera oppositionsledaren Silvio Berlusconis
omfattande ägande på medieområdet anses vara problematiskt i flera
avseenden. Han har ett dominerande innehav i bolaget Mediaset, vilket har en
så stark ställning på tevemarknaden – cirka 40 procent av tittarna och 65
procent av reklamintäkterna – att den fria konkurrensen och pluralismen kan
ifrågasättas. Det faktum att han är en av landets mest framträdande politiker
ger också upphov till frågetecken bakom opartiskheten i nyhetsbevakningen i
Mediasets tre kanaler. Än allvarligare var situationen under hans tid som
premiärminister, då han satt i beslutsfattande ställning i många fall som direkt
rörde hans medieimperium, samtidigt som han hade ett starkt inflytande över
den statliga televisionen.
2004 antogs två nya lagar på medieområdet i ambitionen att förhindra
intressekonflikter samt att stärka konkurrensen och pluralismen på
medieområdet. Det har dock ifrågasatts om åtgärderna - som vidtogs av
Berlusconis regering - har varit tillräckliga; bland annat Europarådets
parlamentariska församling menar att problemen kvarstår.
Den nuvarande regeringen har framhållit nödvändigheten av genomgripande
lagändringar. Ett förslag till nytt regelverk på TV-området har presenterats av
regeringen, där ökad konkurrens och pluralism är ledord. Förslaget innehåller
bland annat ett tak där en ägare får kontrollera högst 20 procent av den totala
sändningskapaciteten. Motsättningarna mellan de politiska blocken på
medieområdet är emellertid stora, varför det återstår att se om förslaget får
stöd i parlamentet, där det legat i över ett år.
Något förslag till ny lag om intressekonflikter har ännu inte presenterats av den

nuvarande regeringen, trots den kritik man framförde mot den lag om
intressekonflikter som antogs under Berlusconis tid som premiärminister.
Vad gäller religionsfrihet är det enligt anti-terrorismlagen som antogs 2005
förbjudet att bära klädnader som döljer en persons identitet, som t ex burka.
Det finns dock inga rapporter om att någon skulle ha dömts enligt detta
lagrum.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I Italien råder politisk pluralism med flerpartisystem. Den exekutiva makten
utövas av ministerrådet (regeringen) med premiärministern som ordförande.
Presidenten utser premiärministern efter konsultation med ledarna för de
politiska partierna/koalitionerna i parlamentet. Valdeltagandet i nationella val
och val till Europaparlamentet brukar vara förhållandevis högt.
I förhållande till övriga EU-länder är kvinnor dåligt representerade i de
politiska institutionerna, även om läget förbättrats något efter valen 2006. I den
nuvarande Prodi-regeringen är sju av 26 ministrar kvinnor, varav endast två har
egna departement. Av deputeradekammarens 630 ledamöter är 108 kvinnor. I
senaten sitter 315 senatorer, varav 43 är kvinnor.
Det politiska styret i Italien har sedan andra världskriget karaktäriserats av
koalitionsregeringar, oftast i minoritetsställning. För att skapa stabilare
regeringar antogs en ny vallag 1993, varigenom ett majoritetssystem infördes.
Under hösten 2005 antogs en lag som åter förändrade valsystemet och innebar
återgång till ett huvudsakligen proportionellt system. Både inom regerings- och
oppositionspartierna finns det dock ett missnöje med det nuvarande systemet,
eftersom det bidragit till ett jämviktsläge i senaten. Förhandlingar om en ny
vallag pågår därför mellan de politiska blocken och mellan små och stora
partier.
Den grundlagsreform som antogs av den förra regeringen i syfte att stärka
regionernas makt, röstades ned i en folkomröstning i juni år 2006.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Italien har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter. Mellan 35 och 40 procent av arbetskraften är ansluten till en
fackförening. Förvärvsfrekvensen är en av de lägsta inom EU med knappt 60
procent av befolkningen i åldern 15-64 år inräknad i arbetskraften (46 procent
för kvinnor). Den informella sektorn är förhållandevis stor. Minimilönen är
inte reglerad i lag men väl i kollektivavtal. Om arbetsgivare och arbetstagare
inte kan komma överens om minimilön kan domstol besluta i ärendet.
Det har under året uppmärksammats att invandrare, särskilt från länder utanför
EU och många utan uppehållstillstånd, utnyttjas som svart arbetskraft inom
bland annat jordbruks-, bygg- och textilsektorn, ofta under oskyddade och
ibland miserabla förhållanden. Ett uppmärksammat exempel är tomatodlare i
regionen Apulien som för skördearbetet utnyttjat östeuropéer och afrikaner
under slavliknande förhållanden och för en timlön motsvarande cirka 10
svenska kronor. Uppgifter finns om omfattande svart produktion av kläder och
modevaror i ett område utanför Florens, där kinesiska invandrare uppges
arbeta i total avsaknad av skyddsregler rörande arbetstid, arbetsmiljö och
minimilön.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Alla som lagligen uppehåller sig i Italien har rätt till grundläggande sjukvård.
Den offentliga sjukvården är starkt subventionerad och tillänglig för alla. I
centrala och södra delen av landet har dock den offentliga sjukvårdens standars
kritiserats. Akut sjukvård är gratis och erbjuds alla, utan identitetskontroll.
12. Rätten till utbildning
Skolgången är obligatorisk från 7 till 18 år. Även barn till utländska
medborgare som vistas illegalt i Italien har rätt till skolgång. Statliga universitet
är öppna för alla med slutbetyg från sekundär utbildning och avgiftsfria,
förutom inskrivningsavgiften, som dock varierar i storlek mellan olika universitet och fakulteter. Ingen direkt motsvarighet till studielån finns, varför mat och
husrum samt studiematerial oftast bekostas av föräldrarna eller andra anhöriga.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden är generellt hög men varierar betydligt mellan syd och
nord, liksom mellan landsbygd och stad. Arbetslösheten är särskilt hög i södra
Italien. Illegala invandrare har ofta låg eller mycket låg levnadsstandard.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor åtnjuter samma juridiska rättigheter som män, men på det
ekonomiska planet finns fortfarande stora skillnader. Både förvärvsfrekvensen
och lönen för kvinnor ligger långt under männens, men precis som för
ekonomin i övrigt finns det stora regionala skillnader. Sysselsättningsnivån för
kvinnor i Italien ligger på 46 procent och i södra Italien endast 31 procent.
Enligt det forskningsinstitutet Censis är löneskillnaden mellan män och
kvinnor 26 procent. Problematiken är delvis kulturellt och generationsmässigt
betingad men även påverkad av en i stora delar av landet outvecklad offentlig
och privat barn- och äldreomsorg. Exempelvis går mindre än 10 procent av
barnen upp till 3 år på dagis, vilket försvårar förvärvsarbete för kvinnor.
Ungefär 10 procent av alla småföretagare är kvinnor medan bara tre procent av
företagsledare i storföretag är kvinnor. Arbetslösheten är högre för kvinnor,
men de senaste åren har den procentuella sysselsättningsökningen bland
kvinnor varit genomgående högre än för männen. Kvinnor har generellt en
högre utbildningsnivå än män.
Våld mot kvinnor, i hemmet och utanför, uppges vara ett allvarligt problem.
Under de senaste åren har fall av så kallat hedersrelaterat våld mot unga
kvinnor förekommit och vållat debatt. Mest uppmärksammat har fallet Hina
från 2006 blivit, med en ung kvinna av pakistansk härkomst. Hon hittades med
avskuren hals i familjens trädgård, mördad av sin far och andra manliga
släktingar eftersom hon inte ansetts ha levt enligt traditionens och religionens
regler. Hinas far och två andra manliga släktingar dömdes i november 2007 till
vardera 30 års fängelse för mordet.

Inom ramen för den organiserade brottsligheten förekommer handel med
kvinnor och påföljande prostitution. De prostituerade blir allt yngre och det
rapporteras om slavliknande förhållanden. Enligt en rapport från
inrikesdepartementet som publicerades 2007 har prostitutionen i Italien ökat
med 17 procent på tre år. Majoriteten av de prostituerade är utländska kvinnor
från Östeuropa och Afrika, men en tendens till ökning av prostituerade från
Kina har noterats. Omkring 30 procent av de prostituerade bedöms vara offer
för människohandel och cirka 20 procent är minderåriga. Regeringen har i vissa
avseenden sökt få bukt med problemen och presenterade i november 2007 ett
lagförslag om hårdare tag mot prostitution, bland annat med skärpningar i
lagen för att skydda minderåriga och förbud mot prostitution på vissa platser.
15. Barnets rättigheter
Italien är ett av de få länder i Europa som inte har någon Barnombudsman på
nationell nivå, vilket till exempel UNICEF och Rädda Barnen beklagar. Men
det finns ett lagförslag i parlamentet som enligt uppgift kan antas den närmaste
tiden.
Enligt institutet för ekonomisk och social forskning (IRES) ökar andelen
minderåriga i arbetslivet. Ett av fem barn mellan 11 och 14 år uppges ha någon
form av arbetslivserfarenhet, ofta inom ramen för familjeföretag.
Amnesty International kritiserar Italien för mottagandet av flyktingbarn,
särskilt ensamkommande sådana. Kritiken gäller det faktum att barn ofta
kvarhålls i mottagningsförläggningar, utan hänsyn till deras särskilda behov och
utan hjälp för att kunna ifrågasätta frihetsberövandet.
Illegala invandrare som är minderåriga (och föräldralösa) har rätt till
uppehållstillstånd tills de fyller 18 och även full tillgång till fri sjukvård och
skola upp till 16 års ålder. Om de är väl integrerade (studier, jobb eller dylikt)
beviljas de ofta uppehållstillstånd även efter 18 års ålder.
Barnprostitution har den senaste tiden ökat och ses som ett allvarligt problem.
De som ertappas med att köpa sex från minderåriga kan dömas till upp till tolv

års fängelse samt böter. Barn som inte går i skolan och som försörjer sig på att
spela musik eller tigga på gator är en relativt vanlig syn i de större städerna. Det
förekommer att barn, bland annat av romersk härkomst, utnyttjas av ligor till
att stjäla.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Regioner med traditionella minoriteter såsom fransktalande i Valle d'Aosta och
tysktalande i Trentino Alto Adige (Sydtyrolen) samt tysk- och slovensktalande i
Friuli Venezia-Giulia åtnjuter speciell autonom status vilket innebär
användande av minoritetsspråket i offentlig administration, och för de två
förstnämnda även undervisningen i offentlig skola.
Från att ha varit ett utvandrarland har Italien de senaste decennierna alltmer
blivit ett invandrarland, med över tre miljoner legala invandrare i landet, vilket
utgör över 5 procent av befolkningen. Största ursprungsländer är Albanien,
Marocko, Rumänien, Kina och Ukraina.
I Italien finns en romsk minoritet på cirka 115 000 individer, som kan delas
upp i två grupper. Den största gruppen på cirka 70 000 personer har italienskt
medborgarskap, lever huvudsakligen i centrala och södra Italien och har rötter i
landet sedan 1300-talet. De lever under förhållanden som inte skiljer sig
mycket från andra italienares. Den andra gruppen domineras av 40 000
immigranter huvudsakligen från Rumänien och före detta Jugoslavien som i
allmänhet lever under sämre förhållanden. Denna grupp har haft begränsade
möjligheter att skaffa husrum, utbildning och arbete.
Italien har länge kritiserats för att inte ta tag i problemen med romernas
situation. Rumäner och i synnerhet rumänska romer är överrepresenterade i
brottsstatistiken och enskilda fall får ofta stort utrymme i media, vilket har
minskat toleransen mot romerna som grupp. Rånmordet på en italiensk kvinna
i början av november, för vilket en rumänsk rom står åtalad, skapade rasistiska
stämningar i landet. Regeringen antog strax därefter ett dekret (provisorisk
lagstiftning med omedelbart ikraftträdande) som ger myndigheter möjlighet att

utvisa EU-medborgare om de anses utgöra ett hot mot den allmänna
ordningen. Flera rumäner utvisades redan dagarna efter. Regeringsdekretet har
utsatts för stark kritik från olika håll, bland annat från Amnesty International,
som anser att dekretet strider mot principer om rättsäkerhet, förutsebarhet och
rätten att överklaga. För att bli permanent lagstiftning skall dekretet godkännas
av parlamentet. Senaten röstade för ett godkännande i början av december och
nu återstår omröstning i deputeradekammaren.
Exempel på regeringens arbete för att motverka rasdiskriminering är kontoret
mot rasdiskriminering som inrättades 2003 och som genomför
informationskampanjer för att motverka intolerans samt ger stöd till enskilda
genom att ta emot klagomål och stå till tjänst med juridisk rådgivning.
Ett annat exempel är det så kallade muslimska rådet som inrättades 2005 vid
det italienska inrikesministeriet. Rådet är ett rådgivande organ bestående av 16
utvalda representanter för moderata muslimer och fungerar som "bollplank" i
integrationsrelaterade frågor. Syftet är att underlätta dialog och förebygga
spänningar mellan det övervägande katolska Italien och dess växande
muslimska minoritet.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella par kan i Italien inte gifta sig, registrera partnerskap eller
adoptera barn. Frågan om en juridisk reglering av samboskap - utan åtskillnad
mellan homo- och heterosexuella par - är sedan länge föremål för en intensiv
och känsloladdad debatt. Den nuvarande regeringen lade hösten 2006 ett
förslag till sambolagstiftning, vilket fortfarande är föremål för parlamentets
behandling. Reaktioner mot förslaget har framförallt kommit från
kristdemokrater, konservativa och representanter för den katolska kyrkan, vilka
betraktar sambolagstiftning som ett hot mot den kristna familjesynen och
äktenskapet.
I ett land där katolska kyrkan fortfarande har en stark ställning accepteras inte
alltid homosexualitet av enskilda och debatten om de homosexuellas roll i
samhället har ofta förts mot bakgrund av den katolska kyrkans familjepolitiska
ställningstaganden. På senare år har ett flertal fall där homosexuella har fallit

offer för homofobi uppmärksammats. Det finns emellertid tecken på en ökad
tolerans. Regionpresidenten i Apulien är öppet homosexuell och sedan valet i
april är den öppet transexuella Vladimir Luxuria parlamentsledamot för
kommunistpartiet.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal oberoende organisationer för mänskliga rättigheter i
Italien.

18. Flyktingars rättigheter
Italien har ratificerat Genèvekonventionen från 1951. En heltäckande
asyllagstiftning saknas emellertid fortfarande. Även om specifika regler kring
asyl finns, är flera områden fortfarande oreglerade, vilket kritiseras ur
rättssäkerhetssynpunkt, bland andra av Amnesty International. Under hösten
antogs lagstiftning som implementerar två EU-direktiv om miniminormer på
asylområdet, vilket har medfört vissa förbättringar.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sveriges ambassad i samarbete med Svenska Institutet och provinsen i Milano
anordnade våren 2006 ett seminarium om människohandel i Milano. Syftet var
att främja erfarenhetsutbyte och internationellt samarbete i kampen mot
människohandel. Vid seminariet visades den svenska filmen Lilja4-ever.

Efter omfattande kritik om ett ineffektivt mottagningssystem och undermåliga
förläggningar har ett omstruktureringsarbete gradvis genomförts på grundval
av en statlig utredning. Flera förläggningar – som den ökända
Lampedusaförläggningen på Sicilien - har stängts eller omvandlats till öppna
transitcenter och standarden har höjts. Mottagningen sker numera i nära
samordning med IOM (International Organisation of Migration) och UNHCR
på plats och enskilda organisationer och journalister ges tillträde till
förläggningarna. Resurser skall ha avsatts för att stärka tolk- och
översättningsservicen vid förläggningarna.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrade i Italien möter ofta avsevärda praktiska svårigheter i
vardagslivet, eftersom den allmänna miljön ofta inte är handikappanpassad.
Sedan 2000 finns en lag om funktionshindrades rätt till arbete. Lagen säger att
alla företag med 15–35 anställda måste anställa en person med funktionshinder,
företag med 36–50 anställda måste anställa 2 personer och att i större företag
ska 7 procent av arbetskraften utgöras av funktionshindrade. Företagen betalar
lägre socialförsäkringsavgifter för funktionshindrade och
utbildningskostnaderna bärs helt av staten.

I samarbete med svensk-italienska handelskammaren Assosvezia bjöd Sveriges
ambassad i november 2007 den svenska Barnombudsmannen till Italien för att
diskutera barns rättigheter med representanter från det italienska samhället.
Ambassaden har också under 2007 anordnat besök i Italien av dels UD:s
ambassadör för arbetet mot människohandel, dels planeringschefen för
migrationsfrågor på Justitiedepartementet.
I samband med olika främjandeprojekt för firandet av Astrid Lindgrens 100årsdag har frågan om barns rättigheter lyfts fram

Mänskliga rättigheter i Grekland 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
I Grekland är respekten för de mänskliga rättigheterna överlag god.
Människorättsorganisationer
uppger att den politiska viljan att hantera problem som rör
de mänskliga rättigheterna har stärkts under de senaste åren, men framhåller
fortsatta brister i tillämpningen av lagar och förordningar.
Vissa framsteg har gjorts under året. Myndigheterna har tagit flera steg i rätt
riktning inom flykting- och asylfrågor. Vissa förbättringar i implementeringen
av lagstiftningen om människohandel har kunnat skönjas. Åtgärder har vidtagits
för att förbättra den muslimska minoritetens situation. Regeringens satsningar
för att förbättra romernas levnadsförhållanden har fortsatt, men de
positiva effekterna är hittills begränsade.
Problemområden är fortsatt överfyllda fängelser med dåliga
levnadsförhållanden, viss diskriminering av minoriteter, vissa legala och
administrativa hinder rörande utövande av minoritetsreligioner, människohandel
med kvinnor och barn för prostitution och tvångsarbete, ojämn tillämpning av
asylrätten och dåliga förhållanden vid flyktingmottagningarna, visst övervåld
från polisens sida, trögt rättssystem, samt otillräcklig lagstiftning avseende
alternativ militärtjänst.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Samtliga centrala konventioner på området mänskliga rättigheter har ratificerats
av Grekland;
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa
protokollen om enskild klagorätt och avskaffande av dödsstraffet.

− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), dock inte det
fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr som inte heller har undertecknats
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), samt det fakultativa protokollet om barn i väpnade konflikter.
Protokollet om handel med barn har undertecknats, men ännu inte ratificerats
− Flyktingkonventionen, Convention on the Status of Refugees, samt det
tillhörande
protokollet från 1967
− Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
Grekland ligger efter med rapporteringen till FN:s konventionskommittéer
CERD (tre rapporter) och CRC (en rapport). Samarbete med FN:s
specialrapportörer
förekommer. Grekland har en stående inbjudan till FN:s specialrapportör
för handel med barn, barnpornografi och barnprostitution.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det förekommer inga uppgifter om mord sanktionerade av staten i Grekland.
Enligt människorättsorganisationer förekommer övervåld och misshandel från
polisens sida i viss utsträckning. Europarådets kommitté för förhindrande av

tortyr (Committee for the Prevention of Torture) konstaterade i en rapport i
december 2006 att av polisen anhållna personers rättigheter inte alltid
respekteras och att anhållna riskerar att utsättas för våld av polisen.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Militära domstolar existerar inte i Grekland. Män och kvinnor har lika rättigheter
i det juridiska systemet, som är självständigt och överlag fungerande.

Kritik har även riktats mot levnadsförhållanden i fängelser och förvar, främst
orsakade av kraftig överbeläggning. Interner har vid flera tillfällen protesterat
mot förhållandena. Antalet fångar har nästan fördubblats under de senaste tio
åren. Enligt justitiedepartementet uppgår antalet fångar till cirka 11 200, att
jämföras med en kapacitet på ungefär 6 000 platser. Enligt en biträdande
ombudsman förekommer det att fångar hålls i häkten eller förvar, ej avsedda för
längre vistelser, på grund av att fängelserna är överfulla. Ett nytt fängelse
öppnades i december 2006 och fler planeras.

Företrädare för justitieministeriet medger dock att trögheten i det grekiska
rättsystemet och domarnas bristande yrkesetik utgör problem.
Straffbarhetsåldern i Grekland är 17 år. I de fall där brottsförövarna är under
17 år hamnar de antingen på uppfostringsanstalt eller under speciell
övervakning.

Cirka 40 procent av fångarna uppges vara av utländsk härkomst, varav omkring
hälften albaner. Grekland vill, i enlighet med bilaterala avtal, överföra
frihetsberövade albaner till deras hemland.
Myndigheterna har under de senaste två åren infört begränsningar på
ombudsmannens och enskilda organisationers möjligheter att undersöka
förhållandena i fängelser och förvar (se även avsnitt 18).

En ombudsmannafunktion inrättades 1998. Ombudsmannen mottar drygt
10 000 klagomål per år, varav cirka 20 procent rör mänskliga rättigheter. En
betydande del av ärendena avser klagomål från personer av utländskt ursprung
gentemot myndigheter – främst gällande regler och procedurer för asyl,
uppehållstillstånd, arbetstillstånd, medborgarskap och utbildning. Sedan 1985
kan grekiska medborgare även vända sig till Europadomstolen för mänskliga
rättigheter.

4. Dödsstraff
Dödsstraff är enligt den grekiska författningen förbjudet. Grekland ratificerade
Europakonventionens tilläggsprotokoll avseende dödsstraff i september 1988.

7. Straffrihet
Det är sällsynt att poliser ställs inför rätta eller döms för missgrepp och övervåld
i tjänsten, liksom att parlamentarikers immunitet hävs.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det förekommer mycket få uppgifter om av statsmakten sanktionerade
godtyckliga frihetsberövanden eller ofrivilliga försvinnanden i Grekland.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den grekiska författningen garanterar press- och tryckfrihet. Det finns runt 20
rikstäckande dagstidningar, över 20 privata radiostationer samt cirka 30 TVstationer.

Åtal har väckts mot två agenter från den grekiska säkerhetstjänsten för
inblandning i ett fall där en indier och sex pakistanier uppger att de ska ha förts
bort av polisen och hållits kvar på hemlig ort i sju dagar för förhör i samband
med tunnelbanebombningarna i London. Den rättsliga processen uppges
emellertid gå långsamt.

Den maximala häktningstiden för grövre brott är 18 månader och för
mindre lagöverträdelser i praktiken nio månader.

Kritik mot regeringen och statliga inrättningar framförs frispråkigt i media.
Den första mångkulturella radiostationen som vänder sig till den växande
invandrarbefolkningen började sända under 2005.

I Grekland råder religionsfrihet, som generellt sett respekteras. Missionering är
dock förbjuden. Ungefär 97 procent av den grekiska befolkningen tillhör den
grekisk-ortodoxa kyrkan. I författningen har ortodoxa kyrkan status som
’’förhärskande religion’’. Kyrkan har stort politiskt, ekonomiskt och socialt
inflytande.
Regeringen ger visst statsstöd till den ortodoxa kyrkan. FN:s kommitté
för mänskliga rättigheter har påtalat att viss diskriminering mot medlemmar av
minoritetsreligioner förekommer, särskilt inom utbildningsväsendet (se även
avsnitt 16). För elever i grundskolan är det obligatoriskt att delta i ortodox
religionsundervisning. Elever kan slippa denna undervisning endast efter att de
deklarerat tillhörighet till en annan religion. Krav på en sådan deklaration bör
inte få förekomma, menar kommittén för mänskliga rättigheter.
Judendomen, islam och den ortodoxa kyrkan är juridiska personer enligt grekisk
lag medan andra religiösa samfund måste registreras, likt föreningar, för att
bli rättsobjekt. Vissa religiösa samfund uppger att de har svårigheter med att
förvärva mark och få tillstånd att uppföra religiösa byggnader. Rapporter
förekommer från icke-ortodoxa samfund om svårigheter i kontakter med
myndigheterna i en rad administrativa frågor.
Enligt den grekiska författningen har alla medborgare rätt att ansluta sig till
föreningar och fackförbund.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I Grekland råder politisk pluralism och flerpartisystem. Center-högerpartiet
Nea Dimokratia sitter kvar vid makten efter vinst över socialistpartiet PASOK
i de allmänna valen i september 2007. De politiska institutionerna i Grekland är
väl fungerande. Fria och rättvisa val hålls.
Offentliga förvaltningar kritiseras för komplicerad byråkrati. Korruption
förekommer enligt ombudsmannen företrädesvis i situationer där allmänheten
efterfrågar offentliga tjänster. Korruption är dubbelt så vanlig på regional och
lokal nivå som på den nationella nivån. Byggnadsnämnder, skattekontor,

försäkringskassor och statliga sjukhus tillhör de värsta korruptionshärdarna.
Enligt Transparency International uppger 27 procent av grekerna att de betalat
för att få tillgång till en offentlig tjänst under 2006. Regeringen har fastslagit
nolltolerans och gjort bekämpningen av korruptionen till en av sina högst
prioriterade frågor. Resultaten som framkommit hittills är begränsade. I den
senaste mätningen utförd av Transparency International (november 2007)
hamnade Grekland på 56:e plats (av 180 länder), något bättre än förra året.
Röstning vid allmänna val är obligatorisk. Dock kan medborgare i många fall få
dispens från detta krav. I praktiken utdöms heller inte böter för dem som
röstskolkar.
Däremot kan grekiska medborgare som lever utanför Grekland inte
rösta, om de inte reser till Grekland i samband med valdagen. Frågan utreds
för närvarande. Grekiska diasporaorganisationer utövar kraftfull lobbying för
en lagändring.
Lika valbarhet råder för kvinnor och män, men få poster i regeringen och
parlamentet innehas av kvinnor. För närvarande är en av de 17 ministrarna
kvinna. Av totalt 300 parlamentsledamöter är 44 kvinnor och en muslim. En
lag från 2001 kräver att minst en tredjedel av varje kön skall vara företrädd på
kandidatlistorna vid kommunalvalen. Lagen tillämpas ej fullt ut. Ett förslag till
ny vallag föreskriver att 30 procent av parlamentets ledamöter bör vara
kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Ungefär 26 procent av alla löntagare är anslutna till ett fackförbund. Dessa har
olika politiska fraktioner, men verkar utan större inskränkningar från politiska
partier eller regeringen. Strejker är tillåtna och utgör ett mycket vanligt
förekommande påtryckningsmedel. Demonstrationsrätten är omhuldad i
Grekland.

Kollektiva löneförhandlingar äger rum mellan arbetsmarknadens parter och
deras resultat ratificeras av arbetsministeriet. Minimilönen ligger kring 500 euro
per månad. Den längsta lagliga arbetstiden per vecka är 40 timmar i privata
sektorn och 37,5 timmar i den offentliga sektorn. Många greker har dock fler
än en anställning. Den registrerade arbetslösheten är för närvarande cirka åtta
procent.
Invandrare omfattas av arbetslagstiftningen, men många arbetar svart för låga
löner och utan socialförsäkring eftersom deras arbetsgivare underlåter att
betala deras sociala avgifter. Ansträngningar har på senare tid gjorts för att få
olagliga invandrare att registrera sig och med så kallat ’’grönt kort’’ slussas in i
ett rättvisare lönesystem med tillhörande skyldigheter och rättigheter (se även
avsnitt 18).
Tvångsarbete är enligt författningen förbjudet. Handel med kvinnor och barn,
främst från de forna öststaterna, förekommer och leder ofta till tvångsprostitution
eller tvångsarbete i Grekland (se även avsnitt 14 respektive 15). Grekland
har ratificerat International Labour Organizations (ILO) åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter på detta område.

eller att de är invandrare. Ett stort antal invandrare antas arbeta inom den
svarta sektorn, kanske uppemot en halv miljon. Antalet invandrare som står
utanför socialförsäkringssystemet är därmed också betydande. Tolv procent av
grekiska socialförsäkringskassans inbetalningar kommer dock från Greklands
drygt 223 000 registrerade invandrare.
Flyktingars och minoritetspersoners rätt till hälsovård har varit föremål för viss
kritik från organisationer för mänskliga rättigheter. Trots flera lagar och
lagförslag som fastställer flyktingars rätt till hälsovård anses den bristfällig.
Flyktingar blir ofta beroende av bistånd från privata organisationer för såväl
sjukvård som terapi och rådgivning. Hälsotillståndet för Greklands romer, vars
antal uppgår till mellan 150 000 och 200 000, rapporteras vara betydligt sämre
än tillståndet hos den övriga befolkningen.
12. Rätten till utbildning
I Grekland råder obligatorisk nioårig skolgång från sex års ålder. Kvinnor och
män har lika tillgång till utbildningsväsendet. Statliga skolor och universitet är
kostnadsfria. Läroplanen för statliga och privata skolor är densamma. En stor
del av skoleleverna kompletterar emellertid sina studier vid privatskolor.

Parlamentet antog 2005 en lag om likabehandling på arbetsmarknaden och
inom sociala försäkringssystem oberoende av ras, kön, religion, nationalitet
eller funktionshinder. Lagen har ännu inte lett till några påtagliga förbättringar
(se även avsnitt 14).

Antagningskraven till universiteten är mycket hårda och platserna begränsade.
Detta resulterar i att många grekiska ungdomar studerar vid utländska
universitet.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Alla delar av befolkningen har lika tillgång till grundläggande hälsovård.
Hälsosektorns andel av statens totala budget var år 2006 cirka sex procent. En
studie (av National School of Public Health – ESDY – i samarbete med WHO)
visar dock att ungefär 16 procent av befolkningen inte har tillgång till
hälsoförsäkring.

Enligt Lausannefördraget från 1923 har den muslimska minoriteten i Trakien
rätt till undervisning på dess egna språk, främst turkiska. Cirka 8 000 muslimska
barn uppges gå i turkspråkig skola. Av de ungefär 2 200 muslimska studenterna
på gymnasienivå går 600 i turkspråkiga och 1 600 i grekspråkiga skolor
(myndigheterna benämner dessa skolor minoritetsskolor respektive allmänna
skolor). De turkiska skolorna är enligt uppgift för få och håller dålig kvalitet.

Anledningarna uppges vara att vissa medborgare inte är försäkrade på
grund av långtidsarbetslöshet, att de ännu inte har inträtt på arbetsmarknaden

Barn från minoriteter måste också ta slutexamina på grekiska och inte på
undervisningsspråket. Ett åtgärdspaket lanserades av regeringen 2007, genom

vilket en kvot för muslimer upprättas vid universiteten (0,5 procent) och
hemspråksundervisning i turkiska införs i de allmänna skolorna i Trakien.
Barn till asylsökande har samma rätt till undervisning som grekiska barn. Även
barn till föräldrar som uppehåller sig olagligt i landet ska enligt regeringen ha
rätt till utbildning. Utbildningssektorns andel av de statliga utgifterna var år
2006 cirka åtta procent.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
I en jämförelse med andra EU-länder är skillnaden mellan fattiga och rika stor i
Grekland. BNP per capita, justerad för köpkraft (PPP), var cirka 24 000 USD
(amerikanska dollar) 2006. 20 procent av befolkningen lever dock på en inkomst
som är mindre än 60 procent av landets medianinkomst, det vill säga
5 600 euro per år. Regeringen tillkännagav 2007 planer på en så kallad social
sammanhållningsfond, med syftet att reducera fattigdomen genom direkta
bidrag till fattiga. Fonden avses år 2010 ha ett kapital om 2 miljarder euro.
Det exakta antalet hemlösa är okänt. Enligt uppskattningar finns cirka 11 000
hemlösa personer i Atenområdet, men endast två statliga härbärgen med totalt
300 sängplatser. Många hemlösa uppger arbetslöshet som orsak till hemlösheten.
Grekiska pensionärer är en ekonomiskt utsatt grupp. Enligt nationell statistik
lever i genomsnitt en fjärdedel av landets pensionärer under fattigdomsgränsen.
På de joniska öarna är andelen 44 procent och i Epirus upp till 50
procent. Den nuvarande regeringen har sagt sig vilja införa en minimipension.
I UNDP:s (FN:s program för utveckling) utvecklingsindex, vilket mäter
levnadsstandard samt livslängd och utbildningsnivå i 177 länder, placerar sig
Grekland som 24:e land. I det index som även tar hänsyn till jämlikhet mellan
könen hamnar Grekland på 43:e plats.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Principen om lika rättigheter för kvinnor och män har varit inskriven i den

grekiska konstitutionen sedan 1975. All könsdiskriminering är förbjuden.
Grekland ratificerade konventionen om avskaffande av all diskriminering mot
kvinnor 1983.
Kvinnor och män har formellt lika rätt till utbildning och arbete. En studie
gjord av centralbanken visar emellertid att den grekiska arbetsmarknaden är
långtifrån jämställd mellan könen. Kvinnors lön uppgår i genomsnitt till endast
75 procent av männens lön (kvinnor kan dock i många fall erhålla pension
avsevärt tidigare än män). Endast 46 procent av landets kvinnor arbetar, jämfört
med cirka 74 procent av männen. Arbetslösheten bland männen är cirka
fem procent och bland kvinnorna nästan 13 procent.
Lagen kräver att vardera könet ska finnas representerat till minst en tredjedel i
beslutsfattande organ inom statsapparaten (se avsnitt 9 för andelen kvinnor i
regeringen och parlamentet). Implementeringen av denna lag har dock varit
bristfällig. Kvinnor är underrepresenterade inom både politiken och inom de
privata och offentliga sektorerna.
I en studie om graden av jämställdhet mellan könen i 123 länder, utförd 2007
av World Economic Forum, hamnade Grekland på 72:a plats – något före
Peru, men efter exempelvis Honduras och Kirgizistan.
FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering mot kvinnor (CEDAW)
framhåller i en rapport från februari i år att Grekland har gjort betydande
framsteg på området under senare år. Kommittén understryker samtidigt
vikten av att ytterligare åtgärder vidtas i syfte att råda bot på en fortsatt
patriarkalisk attityd och djupt rotade stereotyper vad avser kvinnans roll och
ställning i samhället. Kommittén efterlyser också förbättringar vad avser bland
annat kvinnors kännedom om och tillgång till de rättsliga medel som rör
diskriminering och våld i hemmet, implementering av lagstiftningen på
människohandelsområdet, implementering av lagstiftningen vad gäller kvinnors
deltagande i statliga beslutsfattande organ och förbättringar av situationen för
kvinnor i etniska minoriteter.

Kommittén har även tidigare uppmärksammat att kvinnor i den muslimska
minoriteten möter svårigheter till följd av att grekisk rätt inte är tillämplig på
dem vad gäller äktenskap och arv. Enligt rapporter från
människorättsorganisationer har det i Trakien förekommit fall av barnäktenskap
med 11-åriga flickor.
Ett jämställdhetssekretariat som lyder under inrikesministeriet är ansvarigt för
att planera, genomföra och övervaka jämställdhetsarbetet i det grekiska
samhället.
Våld i hemmet faller under allmän strafflag. En lag som antogs i oktober 2006
kriminaliserar för första gången våldtäkt inom äktenskapet, men definierar inte
våld inom familjen som diskriminering mot kvinnor. Lagen påbjuder ej heller
upprättandet av skyddade boenden, förebyggande åtgärder eller utbildning av
polis, åklagare och domare till skydd för utsatta kvinnor.
Jämställdhetssekretariatet har en rådgivningscentral för kvinnor som utsatts för
våld.
År 2006 antogs en lag mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Få
polisanmälningar görs emellertid, enligt uppgift då det anses vara socialt
brännmärkande.
Försök till försoning föredras. Lagen förbjuder diskriminering av kvinnor
vid anställning på grund av graviditet.
Prostitution är laglig, men endast på registrerade bordeller. Det är ett krav att
sexarbetarna registrerar sig hos den lokala polisen, samt går på läkarkontroller
varannan vecka. Bordellerna får inte ligga inom 200 meter från skolor,
sportarenor, eller platser där ungdomar eller äldre vistas. Det är dessutom
reglerat i lag att den prostituerade inte får vara gift, vilket ombudsmannen
kritiserat då det strider mot individens konstitutionella rättigheter. Antalet
prostituerade uppskattas till cirka 20 000, av vilka knappt 1 000 anses vara av
grekiskt ursprung.

Ett antal ’’skyddade hus’’ finns för att skydda och hjälpa kvinnor som
har lyckats ta sig ur påtvingad prostitution.
Sedan några år tillbaka finns ett rättsligt ramverk som syftar till att ge skydd till
offer för människohandel. Lagen reglerar brott mot den sexuella friheten,
barnpornografi och sexuell exploatering. Domstolar har fått möjlighet att döma
till avsevärt högre straff för alla former av människohandel. Lagen inriktar sig
främst på skyddet av minderåriga, kvinnor och invandrare. Myndigheterna ska
bland annat se till att offren får nödvändig rättslig hjälp samt att tolkning
tillhandahålls, vilket emellertid inte alltid varit fallet. Vidare ska polisen, i
samarbete med övriga myndigheter, ge nödvändigt bistånd och information till
offer.
Enligt Helsingforskommittén underlåter myndigheterna dock ofta att informera
de drabbade kvinnorna om deras rättigheter. Om den drabbade kvinnan inte
samarbetar och vittnar i rättegång betecknas hon inte formellt som offer för
människohandel och har därmed ingen rätt till bi-stånd från staten.
Vittnesskyddet har inte fungerat som det är tänkt, vilket har resulterat i att
kvinnor avstått från att samarbeta med åklagarmyndigheten. Enligt Amnestys
grekiska avdelning kan dock vissa förbättringar skönjas under det senaste året.
Amerikanska utrikesdepartementet konstaterar i en rapport från juni 2007 att
Grekland ännu inte uppfyller minimikraven på människohandelsområdet.
Rapporten konstaterar emellertid också att stora ansträngningar har gjorts
under senare år för att komma tillrätta med de problem som finns.
15. Barnets rättigheter
FN:s barnkonvention ingår sedan 1992 som en del av den nationella
lagstiftningen.
FN:s specialrapportör för handel med barn, barnpornografi och barnprostitution
besökte Grekland i november 2005 och framförde kritik mot
bristande skydd för barn som kommer ensamma till Grekland, varav flyktingbarn

och offer för människohandel var särskilt utsatta.
Det finns sedan ett par år tillbaka en avdelning för barnens rättigheter under
den grekiske ombudsmannen. En av de fem vice ombudsmännen förestår
avdelningen. Denna avdelning har hittills funnit att de största bristerna vad
gäller barnens rättigheter förekommer inom utbildningsväsendet. Det handlar
bland annat om integration av romers barn och om skolors ovilja att ta emot
invandrarbarn utan uppehållstillstånd eller grekiskt födelsebevis.
I Grekland är minimiåldern för industriarbete 15 år och för vissa arbetsuppgifter
ännu högre. För arbete inom familjeföretag, teater eller biografer är
minimiåldern 12 år. Barn som tigger eller arbetar som gatuförsäljare
förekommer.
Majoriteten av dem är antingen romer eller albaner. Barnprostitution anses
vara ett växande problem. Grekland ratificerade ILO-konvention 182 angående
barnarbete i november 2001.
Ungefär två procent av befolkningen under 18 år beräknas utsättas för fysiskt
våld varje år. Sjukvårdspersonal och lärare har ingen skyldighet att rapportera
misstankar om våld mot barn till polisen. Årligen anmäls i genomsnitt 300 barn
som saknade, varav i genomsnitt 60 aldrig återfinns. En hjälptelefonlinje
inrättades
under 2005, vilken barn och ungdomar kan använda för att erhålla stöd
och rådgivning i olika frågor. Även föräldrar och lärare kan använda linjen.
Allmän värnplikt gäller för alla män mellan 19 och 50 år. Barnsoldater
förekommer
inte. Grekland har kritiserats, bland annat av Amnesty International,
för att lagen om värnpliktstjänstgöring inte möter internationella kriterier. De
som väljer alternativ samhällstjänst diskrimineras genom att tjänstgöringen är
dubbelt så lång som ordinarie militärtjänst. Ett antal av Jehovas Vittnen har
nekats status som vapenvägrare och hotats med fängelsestraff.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Grekland har inte ratificerat Europarådets konvention om skydd för nationella
minoriteter. Grekland har undertecknat OSSE:s (Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa) Köpenhamnsdokument, vilket ger individen rätt att
själv definiera sig som tillhörande en nationell eller annan minoritet. Grekland
har inte undertecknat och ratificerat stadgan om regionala eller minoritetsspråk.
Generellt har en ökning av främlingsfientlighet skett parallellt med den
dramatiska ökningen under det senaste årtiondet av antalet icke-greker som bor
och arbetar i Grekland. Enligt en EU-studie som kom nyligen är 87,5 procent av
den grekiska befolkningen negativt inställd till invandring. Det förs ingen
officiell statistik om antalet hatbrott, men enligt organisationen Hellenic League
for Human Rights har det skett en markant uppgång under senare år.
Albaner är den största gruppen av icke-grekiska invånare (uppskattningsvis
cirka 600 000) och den grupp som oftast blir utsatt för främlingsfientlighet i
olika former. Bland annat uppges albaner ha stora svårigheter att hyra bostäder.
Albaner beskylls också ofta för uppgången av kriminalitet på senare år. Den
absoluta huvuddelen av albaner är numera lagliga invånare och många albaner
har lätt att integrera sig i det grekiska samhället. Ibland uppstår dock en debatt
om albanernas rätt till grekisk nationell identitet.
Grekland anser att Lausanne-fördraget från 1923 utgör rättesnöret för hur
minoriteter bör benämnas och vilka rättigheter de bör ges. Som följd av sin
tolkning av fördraget erkänner den grekiska staten inte etniska eller språkliga
minoriteter. De cirka 150 000 muslimerna i Trakien i norra Grekland utgör
således landets enda officiellt erkända minoritet. Majoriteten av muslimerna är
etniska turkar, som alltså inte åtnjuter rätten att benämnas som en turkisk
minoritet. Benämningar som ”turk” och ”turkisk” är enligt lag förbjudna i
organisationsnamn, något som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har
kritiserat. Regeringen tillåter sedan 1990 inte lokalt valda religiösa ledare, utan
utser själv två muslimska muftis (rättslärda som uttolkar den religiösa lagen
Sharia), vilka också avlönas av staten. Många av de etniska turkarna uppger att

de upplever svårigheter med att ge uttryck för sin etniska identitet och att
bevara sin kultur (se även avsnitt 12).
2007 antogs ett nytt åtgärdspaket syftande till att förbättra situationen för
muslimerna i Trakien. En kvot för muslimer upprättas vid universiteten (0,5
procent), hemspråksundervisning i turkiska införs i skolorna i Trakien,
undervisning i grekiska görs tillgänglig för turkiska föräldrar och en kvot införs
(0,05 procent) för turkiska muslimer vid inträdesproven för den statliga
administrati12 onen. Regeringen har också lovat att använda EU-medel för att
söka förbättra den socioekonomiska situationen i det generellt eftersatta Trakien.
Enligt officiella källor finns det totalt 287 moskéer i Grekland, bland annat i
Trakien, på Rhodos och Kos. Regeringen har angivit att Atens första moské
ska stå färdig 2010 och har avsatt 15 miljoner euro för projektet, som dock inte
påbörjats ännu. Förslaget godkändes av parlamentet i november 2006.
Romerna anses inte utgöra en minoritet, utan ses som en socialt utsatt grupp.
De har ofta låg levnadsstandard, hälsoproblemen är stora och de diskrimineras
vad gäller tillgång till arbeten och bostäder. En sjuårsplan upprättades under
2002 som syftar till att förbättra romernas situation. Totalt budgeterade staten
med 308 miljoner euro (65 procent finansierades av EU) för bostäder, förbättrad
tillgång till utbildning, arbete, hälsovård, sport och kultur för romerna.
Människorättsorganisationer har välkomnat insatserna men understrukit att
mycket återstår att göra.
Europadomstolen dömde nyligen den grekiska staten till att betala 21 000 euro
i skadestånd till en kvinna för att hennes anklagelser om polisvåld inte utretts
på ett adekvat sätt, samt att detta berott på att hon som rom diskriminerats.
Detta är fjärde gången som den grekiska staten fälls i Europadomstolen i fall
som rör polisutövning eller polisvåld mot romer.
I nordvästra Grekland, särskilt i Florina-regionen, bor en grupp slaviska
makedonier

– av vilka vissa önskar identifiera sig som en distinkt etnisk minoritetsgrupp.
Denna grupp erkänns inte av myndigheterna. De slaviska makedoniernas
bruk av termen ’’makedonsk’’ är kontroversiell särskilt för grekiska invånare
i provinsen Makedonien i norra Grekland. I takt med att relationerna mellan
Grekland och Makedonien stegvis normaliserats under senare år har även
spänningarna mellan de slaviska makedonierna och grekerna minskat.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjuden enligt lag. Förföljelse eller allmän
diskriminering är inte vanligt förekommande. FN:s kommitté för mänskliga
rättigheter har dock uttryckt oro över rapporter om diskriminering på basis av
sexuell läggning. Förslag på senare år om att förhållanden mellan homosexuella
par ska erkännas juridiskt i någon form, så att de berörda ska kunna erhålla
sociala förmåner, har inte lett till förändringar i lagstiftningen.
18. Flyktingars rättigheter
Grekland har en svårövervakad kust- och landgräns. Inströmningen av flyktingar
och olagliga invandrare till landet har ökat dramatiskt de senaste åren.
Asylansökningarna ökade under 2006 med 35 procent från 9 000 till drygt 12
000. Till och med juni i år har 14 700 ansökt om asyl vilket placerar Grekland
på tredje plats över mottagna asylansökningar inom EU. Cirka 70 000 olagliga
invandrare hade gripits i Grekland till och med augusti 2007, vilket är en 45procentig ökning från 2006. Inströmningen från Turkiet har tredubblats.
Grekland har under många år kritiserats av bland andra Amnesty International
och UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) för sättet att bemöta asylsökande.
Kritiken har framför allt riktats mot förhållandena i förvaren, den bristfälliga
informationen om asylproceduren, samt bristen på tolkar och juridisk hjälp.
Även risken för så kallat refoulement (att skicka tillbaka flyktingar utan att deras
asylbehov utretts) och den låga erkännandegraden av asylfall har
uppmärksammats.
UNHCR uppger generellt att vissa förbättringar har skett under året och

säger sig allmänt sett ha viss förståelse för de kapacitetsproblem som den
grekiska regeringen ställts inför till följd av den ökade inströmningen.
Myndigheterna har blivit mer medvetna om de påtalade bristerna och har
implementerat eller varit lyhörda för de flesta av UNHCR:s rekommendationer,
bland annat vad gäller ensamt ankommande flyktingbarn och non-refoulement
(principen att skydda flyktingar vars säkerhet inte kan tryggas om de skickas till
sina hemländer).
Under året har dock den tyska organisationen PRO ASYL anklagat Grekland
för att bland annat ha utsatt en asylsökande för tortyr. Den grekiske
ombudsmannen har nyligen i ett brev till inrikes- respektive marinministeriet
krävt att anklagelserna ska utredas grundligt.
Förvar (detention centres) används för gripna immigranter oavsett om de ska
deporteras eller uppger sig ha asylskäl. Den som söker asyl, liksom kvinnor och
barn, separeras sedan från övriga och hålls inte i förvar, utan placeras i
provisoriska lokaler, vandrarhem eller mottagningscentra. Förvaren utgörs ofta
av polishäkten eller tillbyggnader på dessa. UNHCR bedömer att kvaliteten på
dessa förvar överlag inte är tillfredsställande. Kritik har även riktats mot
förhållandena från Europaparlamentet och i tre domar från Europadomstolen i
Strasbourg samt i flera påpekanden av den grekiske ombudsmannen. En olaglig
invandrare får maximalt hållas i förvar i tre månader. Förvaren är överbefolkade,
håller ofta undermålig sanitär standard och är inte tillräckliga för längre
vistelser. Ett mycket begränsat antal olagliga invandrare återsänds av grekiska
myndigheter medan en majoritet av fallen släpps med en skriftlig order om att
frivilligt lämna Grekland, vanligtvis inom 30 dagar. I oktober krävde UNHCR
omedelbar stängning av förvaret på Samos eftersom levnadsförhållandena
ansågs strida mot mänskliga rättigheter. Kort därefter stod det nya centret, för
350 immigranter, klart och kunde invigas. Ytterligare ett nytt förvar för 350
immigranter har byggts i Evros.
Mottagningscentra, så kallade reception centres, används för dem som sökt asyl
och för kvinnor och barn – inte minst ensamt ankommande. Det finns för

närvarande tio sådana centra med sammantaget 740 platser, vilket anses vara
för litet i förhållande till det ökade inflödet. UNHCR anser att den materiella
standarden på dessa centra numera är tillfredsställande (även om man tidigare
riktat hård kritik mot centret i Lavrion utanför Aten), men har rekommenderat
att åtgärder måste vidtas för att förbättra hälsoläget och tillgången till utbildning,
liksom det psykologiska stödet för tortyr-/krigsoffer och inte minst för
de ensamt ankommande barnen. Fortfarande är dock tolkhjälp samt juridisk
hjälp, liksom information om rättigheter och möjligheterna att söka asyl,
bristfälliga.
Mottagningsenheterna administreras och finansieras huvudsakligen av
NGO:s (non-governmental organizations) med medel ur European Refugee
Fund och endast till en mindre del av det grekiska hälsovårdsministeriet.
Mindre än en procent av de asylsökande beviljas flyktingstatus i Grekland.
UNHCR, som finns representerat i den grekiska ”överklagandenämnden” och
därmed har god insyn i beslutsfattandet, har inte uttalat någon egentlig kritik
mot de enskilda besluten – men menar att de äkta asylfallen finns i andra
instansens enorma ärendebalans på 20 000 ärenden. Sedan juli i år har endast
pakistanska och bangladeshiska fall, liksom 8-9 år gamla irakiska ärenden,
avgjorts.
Ombudsmannen, Helsingforskommittén och andra enskilda organisationer har
under de senaste två åren mötts av hårdare restriktioner när det gäller besök på
förvar och mottagningsenheter.
Det förekommer att polismyndigheterna negligerar antagna riktlinjer och utvisar
personer som velat söka asyl. Det förekommer också rapporter om att
kustbevakningen fysiskt hindrar olagliga invandrare och potentiella asylsökande
från att ta sig in i Grekland och till och med tvingar iväg dem från grekiskt
vatten. Illegala invandrare omkommer varje år i samband med smugglings- eller
flyktförsök till Grekland, särskilt kring öarna och vid landgränsen till Turkiet.
Enligt tillgänglig statistik har minst 77 personer omkommit sedan 1997 i minfält
vid gränsen till Turkiet. Grekland ratificerade Ottawa-konventionen om

landminor i september 2003. Minröjningen rapporteras av grekisk militär bli
klar till 2010, vilket är fyra år innan tidsfristen löper ut.
19. Funktionshindrades rättigheter
Anpassningen av gaturum och offentliga byggnader för funktionshindrade är i
allmänhet dålig, men situationen har förbättrats under de senaste åren. Inför
OS och Paralympics 2004 gjordes en satsning på att handikappanpassa vissa
uppfarter, trottoarkanter, byggnader och fordon i Aten. Efter att en specialhiss
installerats är Akropolis tillgängligt även för rullstolsbundna. Gamla bussar byts
kontinuerligt ut mot nya handikappanpassade. Vissa trafikljus vid
övergångsställen har utrustats med ljudsignaler till hjälp för synskadade. Atens
nya tunnelbanelinjer är helt anpassade för funktionshindrade. Renovering av de
äldre stationerna har även påbörjats, men grekiska handikapporganisationer är
fortsatt kritiska. Huvudstaden är fortfarande en daglig hinderbana av smala gator,
samt olagligt parkerade bilar och motorcyklar. Okunnighet och brist på
hänsynstagande från allmänhetens sida förvärrar situationen.
Lagstiftningen om anställning av funktionshindrade slår fast att
funktionshindrade ska utgöra tre procent av anställda i privata företag. I offentlig
förvaltning är fem procent av administrativa befattningar och 80 procent av
växeltelefonistbefattningar reserverade för funktionshindrade. Lagen efterlevs
dock dåligt.
Ett fyraårigt program 2002-2006, med bidrag till arbetsgivare som anställde
funktionshindrade, föll inte ut väl och ska nu modifieras.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Organisationer för mänskliga rättigheter verkar fritt och för dialog med
regeringen.
Bland de mer välkända organisationerna för mänskliga rättigheter som är
verksamma i Grekland kan nämnas Greek Helsinki Monitor, Minority Rights
Group-Greece, Amnesty International, Marangopoulos Foundation for

Human Rights, Greek Council for Refugees, Greek League for Human Rights
och Human Rights Defence Centre. Ombudsmannafunktionen är även central
i sammanhang rörande mänskliga rättigheter, liksom National Commission for
Human Rights (NCHR). Den sistnämnda har sedan dess skapande 2000 en
konsultativ status gentemot den grekiska staten, då den bland annat förser staten
med riktlinjer i frågor om mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Internationella organisationer som UNHCR och IOM (International Organization
for Migration) utför en rad olika insatser. I samarbete med lokala myndigheter
organiseras exempelvis opinionsbildande kampanjer, insamlingar för
fältverksamhet, undersökningar och projekt. Grekland ingår i det internationella
partnerskapet Network Against Human Trafficking, inom ramen för EUprogrammet Equal.

Mänskliga rättigheter i Turkiet 2007

regeringens sida har dock såväl utkast till en ny konstitution som reviderad
artikel 301 låtit vänta på sig.

ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Under de senaste åren har en lång rad reformer vidtagits som ett resultat av
närmandet till EU. Stora delar av såväl konstitutionen som övrig lagstiftning
har reviderats i linje med Köpenhamnskriterierna.

Samhället förefaller att ha blivit mer polariserat kring fundamentala frågor som
sekularism och vissa grupper tycks har svårt att acceptera de förändringsvågor
som sveper över landet. Det finns tecken som tyder på ökad intolerans mot
”personer som är annorlunda” , vilket föranlett attacker på bl.a. kristna
företrädare och hot mot ”frispråkiga” journalister, författare, MRorganisationer
och akademiker.

År 2007 dominerades till stor del av politiska kriser kopplade till parlamentsoch
presidentval. Demokratin kom dock stärkt ut ur kriserna, bland annat
genom att väljarna tydligt uttryckte sitt missnöje mot de som sökt förhindra
presidentvalet genom odemokratiska metoder och genom att parlamentet efter
valet blev mer representativt. Reformarbetet blev dock lidande. I slutet av året
präglades den politiska situationen av intensifierade terrordåd från PKK.
Frågan om huruvida det är förenligt med den turkiska republikens sekulära
natur att låta kvinnor med muslimsk huvudbonad studera vid universitet har
flera gånger lett till en hetsig debatt som blockerat debatten om viktiga
reformfrågor. Regeringen har anklagats för ”smygislamisering”. Sannolikt har
regeringens möjligheter att genomföra reformer också påverkats av svårigheter
inom ramen för EU-förhandlingarna.
Regeringens program innehåller starka åtaganden om fortsatta reformer och
man har bland annat. aviserat planer på en omfattande revision av
konstitutionen som skall säkerställa respekt förr mänskliga rätigheter och
garantera individens rättigheter snarare än statens. Det finns i dag, i såväl
konstitutionen som strafflagstiftningen, en tendens att skydda staten, dess
högsta företrädare, organ och dess flagga snarare än att skydda individen från
övergrepp från staten. Det mest omskrivna exemplet på detta är artikel 301 i
strafflagen om ”förolämpning av turkiskhet”, som ger mycket stort utrymme
för inskränkningar av yttrandefriheten. Mordet på den turk-armeniske
journalisten Hrant Dink ställde frågan på sin spets. Trots upprepade löften från

Militären har gjort politiska utspel med hot om att man är beredd att ta till alla
medel om statens sekulära karaktär hotas. Regeringen och militären har dock
kunnat enas i frågan om kampen mot PKK. Detta gäller såväl militära
operationer som behovet av ekonomiska och sociala åtgärder.
Trots uttalanden om behovet av ökad utveckling och demokrati i sydöstra
Turkiet har regeringen inte förmått förändra situationen och många kurder
lever under svåra ekonomiska och sociala förhållande och diskrimineras i fråga
om åtnjutandet av kulturella rättigheter.
Trots den starka ekonomiska tillväxten lever en stor del av befolkningen i
fattigdom. Detta drabbar inte minst barnen. En tredjedel av alla barn lever
under fattigdomsstrecket. Värst utsatta är flickor, speciellt på landsbygden och i
synnerhet i de sydöstra delarna då gamla traditioner och feodalliknande
samhällsstrukturer hindrar utvecklingen. Kvinnor är klart underrepresenterade
inom såväl politiken som arbetslivet. Läskunnigheten är lägre och våld mot
kvinnor utgör ett omfattande problem. Regeringen har dock i ökad
utsträckning, tillsammans med framför allt olika FN-organ, och med
EUfinansiering, engagerat sig i olika projekt för att förbättra kvinnors och barns
situation.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Turkiet har anslutit sig till samtliga centrala konventioner om mänskliga
rättigheter.

- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa
protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering
mot kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr har endast undertecknats.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
(tillämpningen begränsas dock till flyktingar från Europa) samt det
tillhörande protokollet från 1967.
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen),
bl.a. dess sjätte och trettonde tilläggsprotokoll.
Ännu har inte Turkiet ratificerat tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot
tortyr, som man undertecknade 2005 och som syftar till att etablera procedurer
för regelbundna inspektionsbesök i konventionsstaterna.
Turkiet har inte undertecknat eller ratificerat Romstadgan för
Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Turkiet har utfäst sig att ansluta sig
till Romstadgan och har gjort vissa ändringar i såväl konstitutionen som
brottsbalken för att möjliggöra detta. På senare tid har det kommit signaler
som tyder på att en ratifikation inte är att vänta i närtid.

Turkiet samarbetar såväl med Europarådets som FN: s övervakningskommittéer,
specialrapportörer och representanter. Det finns en stående
inbjudan till dessa. Under året har man haft besök av Europarådets kommitté
för förhindrandet av tortyr (CPT).
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Den av regeringen deklarerade nolltoleransen mot tortyr har lett till en gradvis
minskande omfattning av tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning. De grövre metoder som tidigare brukats har i
stort försvunnit. Förekomsten av tortyr rapporteras dock fortfarande till
mänskliga rättighetsorganisationer och de statliga MR-nämnderna. Det finns
tecken som tyder på att fall av misshandel i samband med gripanden ökat efter
det att lagen om polismans skyldigheter och befogenheter reviderades. Rätten
att få tillgång till en försvarare eller läkare tillämpas inte alltid. Vid psykiatriska
institutioner förekommer fortfarande att elchocksterapi använd på ett sätt som
inte är förenligt med etablerad medicinsk praxis. Även om den reviderade
lagstiftningen numera förbjuder användandet av vittnesmål som tillkommit
under tortyr återstår problemet med att vittnesmål, som tillkommit innan
lagändringen antogs, inte har setts över. Särskilt gäller detta terrorrelaterade
brott.
Ett antal uppmärksammade åtal mot poliser, misstänkta för tortyrbrott, har
skjutits upp eller lagts ner på oklara grunder och det är få dömda som faktiskt
fängslats.
Förhållandena i fängelser fortsätter att förbättras, men diskrepanserna är stora
och mycket arbete återstår.
Turkiet samarbetar med Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr
och samtycker till publicering av kommitténs rapporter. Kommitténs senast
publicerade rapport från 2005 ger uttryck för ovannämnda problem.
Ytterligare två besök har ägt rum under 2007, men rapporterna från dessa har
ännu inte publicerats.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet för brott i fredstid avskaffades år 2002. Det hade då inte
verkställts sedan 1984. Turkiet har ratificerat såväl det sjätte som det trettonde
tilläggsprotokollet till den Europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilket innebär ett
förbud mot dödstraff under alla omständigheter, det vill säga också i krigstid
eller vid överhängande krigshot.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Skyddet mot godtyckliga frihetsberövanden har stärkts genom reformer i såväl
konstitutionen som straffprocesslagen och överensstämmer nu väl med
internationell rätt. Det finns dock fortsatta brister i praktiken.
En rapport från FN:s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande har visat att
reformarbetet har fått önskad effekt i fråga om ”vanlig” brottslighet, men
pekar samtidigt på att samma standard inte tillämpas i förhållande till
terrorismrelaterad brottslighet.
Lagstiftningen som reglerar statens rätt att spärra in utlänningar i väntan på
utvisning har stora brister. Bland annat utfärdas inga formella beslut om
frihetsberövandet och den berörde kan inte vända sig till domstol för att få
frihetsberövandet prövat. Liknande problem finns i förhållande till
tvångsomhändertagande av mentalt sjuka personer.
Lagstiftningen ger fortsatt stora möjligheter för staten att inskränka såväl
friheten att fritt välja bosättningsort som att lämna landet.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Allmänhetens förtroende för rättssystemet är lågt och torde ha minskat
ytterligare som ett resultat av att konstitutionsdomstolen, efter en anmälan från
det största oppositionspartiet, under våren annullerade den första omgången av
presidentvalet genom en kreativ tolkning av konstitutionens kvorumregler.
Domare är immuna från åtal, även vad gäller mutor. Immuniteten kan i
undantagsfall lyftas, men det är mycket ovanligt. Antalet utredningar mot

domare har dock ökat.
Ett problem med turkisk lagstiftning, inte minst strafflagstiftningen, är att den
inte alltid når upp till internationellt vedertagna legalitetsnormer. Lagrum är
vagt formulerade och kan potentiellt tillämpas mycket brett. Bland annat gäller
detta artikel 301 i strafflagen, (se vidare avsnitt 8).
Turkiet har utfäst sig att bevilja resning i mål som Turkiet förlorat vid
Europarådets MR-domstol i Strasbourg. För att förstärka respekten för
mänskliga rättigheter har stadgats att turkiska internationella åtaganden vad
gäller mänskliga rättigheter har företräde framför nationell rätt. Det blir allt
vanligare att domare i sina domar hänvisar till internationella konventioner om
mänskliga rättigheter och Europadomstolens rättspraxis.
Samtidigt som turkisk lagstiftning genomgått omfattande reformer och
åklagare och domare har genomgått utbildning i mänskliga rättigheter fortsätter
dock enskilda åklagare och domare att motarbeta reformerna. Enligt en
undersökning från ett välrenommerat forskningsinstitut ansåg 51 procent av
intervjuade åklagare och domare att mänskliga rättigheter kan hota statens
säkerhet.
Rättssystemet är fortfarande inte tillräckligt oberoende av den exekutiva
makten även om denna princip genomsyrar lagstiftningen. I praktiken är
domstolsadministrationen nära knuten till justitieministeriet, som också har
möjlighet att påverka åklagares och domares karriärer. Försvarsadvokater har
inte samma status som åklagare och domare.
Ett annat problem i det turkiska rättsväsendet är den långsamma gången i
rättsprocesserna. Med tekniskt bistånd från bland annat Sverige pågår ett
arbete med kompetensutbildning i rättsväsendet.
Såväl den under 2006 reviderade antiterrorismlagstiftningen som den under
2007 reviderade polislagstiftningen ger polis och säkerhetsstyrkor utökade
befogenheter utanför rättslig kontroll, vilket potentiellt kan komma att få

negativa konsekvenser.
Regeringen har instiftat MR-nämnder över hela landet med uppgift att ta emot
klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Dessa är dock inte
oberoende i förhållande till staten och lider av resursbrist. Den av parlamentet
antagna lagstiftningen om införandet av en ombudsmannainstitution sändes av
den tidigare presidenten till konstitutionsdomstolen, och har ännu inte
behandlats av denna.
7. Straffrihet
Medlemmarna i parlamentet åtnjuter immunitet från alla former av civila eller
straffrättsliga åtgärder, något som på senare tid alltmer kommit att ifrågasättas,
dock utan att några åtgärder vidtagits.
Myndigheterna har ej med tillräcklig kraft utrett anklagelser om eller straffat
utövare av tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.
Hedersrelaterade brott utreds inte alltid på ett tillfredställande sätt., även om
det förekommer en öppen debatt om problemet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Enligt konstitutionen råder yttrandefrihet, dock med vissa undantag, framför
allt med hänvisning till statens säkerhet och integritet. Även den reviderade
strafflagstiftningen innehåller artiklar som ger stort utrymme för tolkning och
som syftar till att skydda statens integritet, eller beivra förolämpningar av
staten, dess högsta företrädare, institutioner och dess flagga. Det stora
tolkningsutrymmet, samt andra oklarheter i lagtexterna, kan göra det svårt att
förutse lagens tillämpning som därmed strider mot de av Europadomstolen för
mänskliga rättigheter uppsatta kraven för tillåtna inskränkningar av
yttrandefriheten.
Inte minst artikel 301 om ”förolämpning mot turkiskhet” har använts för att
åtala personer som uttryckt synpunkter om den armeniska respektive kurdiska
frågan och militärens roll och agerande. Åtalen dubblerades mellan år 2005 och
2006 och fortsatte att öka under 2007. Hälften av åtalen skedde på basis av

artikel 301. Mordet på den turkisk-armeniska journalisten Hrant Dink blev en
symbol för yttrandefriheten och mot artikel 301, då motivet för mordet skall ha
varit att Dink förolämpat turkiskheten. Många andra som åtalats är utsatta för
hot och tvingas leva med ständigt livvaktsskydd.
Regeringen har utsatts för ett hårt tryck från såväl det civila samhället som från
EU som krävt att regeringen skyddar yttrandefriheten, inte minst genom ett
avskaffande eller revidering av artikel 301. Trots åtskilliga löften om att
konkreta förslag kommer att presenteras i närtid, har regeringen ännu inte
presenterat några sådana.
Det finns ett stort utbud av tidningar samt radio- och tv-kanaler, och bredden
av åsikter inom media är stor. Debattklimatet har förbättrats, även om hoten
om rättsliga ingripanden innebär att media ibland tillämpar en viss självcensur.
Sedan parlamentet i våras antog ny lagstiftning rörande brott som begås i den
elektroniska sfären har genom domstolsbeslut tillgången till YouTube
blockerats två gånger då Atatürk skall ha förolämpats. En hel web-domän är
sedan en tid tillbaka blockerad på grund av en anmälan från en sektledare som
ansåg sig ha blivit förolämpad på en blogg.
Enligt konstitutionen råder föreningsfrihet. Det finns dock möjligheter till
begränsningar i lagen om politiska partier och lagen om föreningar, trots att
den senare nyligen reviderats. Det har blivit lättare att grunda föreningar och
statens kontroll över deras verksamhet har reducerats. Antalet registrerade
föreningar har också ökat kraftigt under senare år. Det finns dock samtidigt
uppgifter om att polisen, med hänvisning till allmän säkerhet, bevakar vissa
organisationers sammankomster.
Demonstationer får endast förbjudas om det föreligger fara för brott. Det
förekommer dock fortfarande, om än mer sällan, att säkerhetsstyrkor använt
mer våld än nödvändigt i samband med demonstrationer, speciellt när
demonstranterna saknat tillstånd. Ett exempel är årets 1:a maj demonstration i
Istanbul där polisen använde tårgas och vattenkanoner mot demonstranter.
Det är ovanligt att någon bestraffas för övervåld.

Den turkiska konstitutionen fastställer att Turkiet är en sekulär stat och att
religionsfrihet råder. I stort respekteras detta också i praktiken. Spänningarna
kring religiösa frågor, mellan religiösa grupper och mellan dessa och sekulära
grupper har dock ökat. Detta har bl. a manifesterat sig i rasistiska, xenofobiska
och nationalistiska uttalande bland vissa politiker och inom vissa medier.

aleviternas gudstjänstlokaler erkänns inte som sådana, utan som kulturella
center. Därför kan man inte heller få tillgång till det statstöd som ges till
moskéer och imamer. Under hösten har regeringen dock tagit flera initiativ för
att närma sig alevitiska samfund. Initiativen har dock mötts med stor
misstänksamhet av vissa grupper av aleviter.

Under året har även våldsdåd, såsom angrepp mot icke-muslimska
trossamfund och dess medlemmar förekommit. Ett uppmärksammat våldsdåd,
med dödlig utgång, är morden på de tre kristna protestanter som drev en
kristen förlagsverksamhet. Våldsdåden har fördömts av regeringen och
rättegång pågår. Trots officiella fördömanden av dådet har dock religiösa
myndigheter och vissa politiker gjort tvetydiga uttalanden om
missionsverksamheten som sådan, där missionerandet beskrivs som ett hot
mot Turkiets säkerhet.

Efter veto från den tidigare presidenten har parlamentet i början av 2008
antagit en revidering av lagstiftningen om stiftelser, som till stor del reglerar
religiösa samfunds (judiska, grekiska och armenisk-ortodoxas) möjligheter att
verka. Den nya lagstiftningen öppnar upp för möjligheten att återfå egendom
som tidigare konfiskerats. Alla typer av egendom, såsom skolor och
begravningsplatser, omfattas dock inte och inte heller egendom som av staten
skänkts eller sålts vidare till tredje person. Det blir lättare att bilda nya stiftelser
och att utan förhandstillstånd förvärva nya egendomar. Internationella
aktiviteter och utländska donationer underlättas också.

Europadomstolen konstaterade i en dom att den obligatoriska
religionsundervisningen i turkiska grundskolor inte är förenlig med
Europakonventionen då den inte är tillräckligt objektiv och pluralistisk. Turkiet
måste därför antingen förändra innehållet i utbildningen eller göra den frivillig.
Det faktum att kvinnor inte får bära muslimsk huvudbonad vid universiteten
och att många religiösa kvinnor därmed utestängs från högre utbildning har
föranlett hetsiga debatter. Regeringen, som anser att detta är ett brott mot såväl
rätten till utbildning som religionsfriheten, har utsatts för häftig kritik från de
delar av samhället som ser sig som beskyddare av det sekulära arvet från
republikens grundare Atatürk.
Endast vissa religiösa minoriteter (judar, grekisk-ortodoxa och
armeniskortodoxa) erkänns i Turkiet i enlighet med den turkiska tolkningen av
Lausannetraktaten från 1923. Detta medför svårigheter för andra ickemuslimska
trossamfund som saknar juridisk status och inte får bilda stiftelser
och förvärva egendom. Utländska präster möter svårigheter att verka i landet.
Enligt turkiska myndigheter utgör aleviter de facto sunnimuslimer och

Det finns restriktioner beträffande utbildning av religiösa ledare och för
religiösa ledare att arbeta i Turkiet. Den grekisk-ortodoxa kyrkan kräver att få
återöppna det teologiska Halki-seminariet, men konstitutionen tillåter ej att
utbildning av religiösa ledare sker på privata utbildningsinstitutioner.
Regeringen har föreslagit att skolan skall öppnas under en teologisk institution
vid ett statligt universitet.
Officiella personakter innehåller normalt referenser till religiös tillhörighet.
Barn får automatiskt samma tillhörighet som föräldrarna. Endast tre alternativ
är möjliga; muslim, kristen eller jude. År 2006 antogs en lagstiftning som ger
individen rätt att få referenser till religiös tillhörighet borttagna från officiella
dokument, inklusive från id-kort, där uppgiften normalt förekommer. Å andra
sidan stadgas enligt samma lagstiftning att individen har en skyldighet att uppge
information om religiös tillhörighet. Detta trots att konstitutionen fastställer
att individer ej skall tvingas att uppge sin religiösa tillhörighet. Avsaknad av
uppgift på id-kort uppfattas normalt som om att individen inte är muslim.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
För att ett politiskt parti skall få platser i parlamentet måste det vara
representerat i åtminstone hälften av alla provinser och en tredjedel av dessas
distrikt och måste dessutom uppnå tio procent av rösterna på nationell nivå.
Detta försvårar framför allt för partier som har en regional bas.
Parlamentsvalet i juni år, som vanns av det sittande AK-partiet, innebar att
parlamentet blev mer representativt för folkets politiska vilja. Detta berodde
bland annat på att representanter för de partier som inte kunnat nå upp till
tioprocentsspärren, såsom det prokurdiska DTP, valdes in som oberoende
kandidater utan partibeteckning. 87 procent av de röstande valde något av de
partier som fick säte i parlamentet. Motsvarande siffra i valet 2002 var 54
procent.
Under våren antog parlamentet ett beslut om att president i fortsättningen skall
väljas i allmänna val för en mandatperiod på fem år med möjlighet till ett
återval. Regeringens mandatperiod minskades från fem till fyra år. En
folkomröstning bekräftade besluten.
Kvinnor är klart underrepresenterade i det politiska livet (se vidare avsnitt 14).
Militären åtnjuter ett stort inflytande i Turkiet i frågor som anses vara av
betydelse för landets säkerhet. Enligt militärledningen innefattar detta
bevarandet av statens sekulära karaktär liksom den territoriella integriteten
(med särskild bäring på oron för kurdisk separatism). Militären gör uttalanden
på områden som går utanför ramen för vad som normalt är att betrakta som
försvars- eller säkerhetspolitik och agerar även genom informella kanaler.
Denna tendens har ökat under året och kulminerade under senvåren i vad som
av många kommit att betecknas som en ”e-post kupp” där den högsta militära
ledningen via ett meddelande på sin hemsida förklarade att man om
nödvändigt skulle ta till alla medel för att försvara landets sekulära karaktär.
Detta utspel var riktat mot den av regeringen föreslagna presidentkandidaten,
dåvarande utrikesministern Abdullah Gul, som av militären ansågs representera
en icke-sekulär hållning. Gül valdes dock, efter ett tidigarelagt parlamentsval,

till landets president i augusti 2007.
Presidenten har en kontrollerande funktion gentemot parlamentet och den
exekutiva makten och har dessutom en omfattande utnämningsmakt. Till
skillnad från tidigare presidenter har den nuvarande ännu inte använt sin
vetorätt. Regeringen planerar att reducera presidentens makt genom en
revision av konstitutionen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Enligt officiella siffror är arbetslösheten i Turkiet nio procent. Den faktiska
siffran är dock sannolikt betydligt högre (troligen kring 20 procent). Den
informella sektorn är omfattande.
Endast 24 procent av kvinnorna i Turkiet lönearbetar. Motsvarande siffra för
män är 72 procent. En stor del av kvinnorna, cirka 45 procent, arbetar obetalt i
familjejordbruk. Andelen kvinnor i den offentliga sektorn understiger 20
procent och andelen kvinnliga chefer i näringslivet ligger på drygt 10 procent.
Arbetsvillkor och arbetsmiljö har på senare år förbättrats betydligt. Dessvärre
täcker lagstiftningen dock inte hela den turkiska arbetsmarknaden, och många,
främst arbetstagare inom den informella sektor, hamnar utanför och saknar
både tillgång till sociala förmåner och lagskydd.
De fackliga rättigheterna är eftersatta. Trots att Turkiet ratificerat centrala
internationella konventioner samt att arbetstagare enligt turkisk lag har rätt att
vara med i facklig förening och därmed inte får diskrimineras eller avskedas
med anledning av detta, så finns det brister i lagstiftningen. Bötesbeloppen för
arbetsgivare som inte respekterar rätten att gå med i facket är exempelvis för
låga för att vara avskräckande. Vissa kategorier av arbetstagare undantas helt
från dessa rättigheter. För statstjänstemän och vissa andra arbetsplatser såsom
skolor och banker råder strejkförbud. Det finns ett allmänt förbud mot
politiskt motiverade strejker, sympatistrejker, lockouter eller annan form av
”obstruktion”. Straffen för deltagande i olaglig strejk är höga. För
förhandlingar om kollektivavtal krävs att fackföreningen representerar minst 10

procent av de anställda på arbetsplatsen. I praktiken är det inte ovanligt att
arbetare som är fackligt anknutna eller bara kräver sina arbetsrättsliga och
fackliga rättigheter avskedas och trakasseras. Trakasserierna består i allt från
förkortade lunchpauser till polisvåld mot fredliga fackliga demonstrationer och
möten. Fackföreningar har via domslut tvingats att upphöra eller inte erkänts
som fackförbund.

och i förlängningen fortsatt fattigdom, som följd.
Samtidigt har en kampanj för att få fler flickor till skolan slagit väl ut och
antalet flickor som går i skolan har ökat. Alla fullföljer dock inte utbildningen.
Vidare ökar skillnaden mellan könen efter grundskolan. 90 procent av pojkarna
går vidare till högre utbildning medan motsvarande siffra för flickor är 72
procent.

(Beträffande barnarbete se avsnitt 15)
Endast 16 procent av barnen går i förskola. De flesta av dessa är privata.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovårdssektorn utgör mindre än tre procent av landets
bruttonationalprodukt. Tillgång till och kvalitén på sjukvården varierar
beroende på ekonomiska förhållanden samt bostadsort. Hälsovårdsystemet är
komplicerat med olika system för olika grupper i samhället. För
landsbygdsbefolkningen, mindre bemedlade och vissa minoritetsgrupper,
såsom romer, är tillgång och kvalité inte sällan eftersatt.
Enligt de senaste tillgängliga uppgifterna är barnadödligheten och
spädbarnsdödligheten fortsatt relativt höga, men sjunkande. Extra satsningar
planeras på området mödra- och barns hälsa.
12. Rätten till utbildning
De totala utgifterna för utbildningsväsendet har ökat kraftigt under det senaste
decenniet, men ligger fortfarande långt under OECD-ländernas genomsnitt.
Utbildning svarar för cirka 4 procent av landets BNP vilket är speciellt lågt
med tanke på att barn utgör 36 procent av befolkningen. Skolplikt råder från 6
till 14 års ålder. Undervisningslagen stadgar också om rätt för barn till
vidareutbildning under förutsättning att de kan fullgöra denna. Undervisningen
är kostnadsfri, men då en rad extra kostnader tillkommer anser sig en del
föräldrar inte ha råd att skicka barnen till skolan. Kvalitén på undervisningen är
en av de lägsta inom OECD.
Lagen ger pojkar och flickor samma möjligheter, men drygt 60 procent av
flickor på landsbygden i åldern 11-14 år går inte i skolan, med analfabetism,

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Turkiets ekonomi utvecklas för närvarande väl med en tillväxt på cirka fem
procent. Inflationen på 9,8 procent har stigit något sedan föregående år, då den
dock var den lägsta på 38 år. Medelinkomsten i landet understiger officiellt 5
477 USD per capita men köpkraften (PPP = purchasing power parity –
köpkraften beräknad med hänsyn tagen till växelkursen) är betydligt högre (9
100 USD) till följd av den stora informella sektorn i ekonomin. Skillnaderna i
levnadsstandard skiljer sig dock markant mellan olika befolkningsgrupper och
regioner, där fattigdomen är störst på landsbygden i östra och sydöstra Turkiet.
Tjugofem procent av Turkiets befolkning lever under fattigdomsstrecket. De
rikaste 10 procenten av befolkningen står för en tredjedel av konsumtionen,
medan de fattigaste 10 procenten endast står för mellan två och tre procent.
Den höga tillväxten har ännu inte kunnat omsättas i exempelvis ökat antal
arbetstillfällen. Turkiet har i år flyttat upp 8 platser på UNDP:s Human
Development Index, till 84:e plats. Enligt UNDP beror detta främst på ökad
tillväxt, medan ingen förbättring har skett beträffande levnadsstandarden.
UNDP noterar också brist på överensstämmelse mellan kvinnors ställning och
den allmänna utvecklingsnivån.
Den interna migrationen, vilken ofta leder till försvagade familjenätverk och
ökande befolkning i storstädernas utkanter, gör dessa personer socialt utsatta.
Kvinnor och barn är särskilt utsatta. Fattigdomsbekämpning har traditionellt

betraktats mer som en fråga om välgörenhet än som en rättighetsfråga, men en
viss förändring i attityderna kan skönjas.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
På lagstiftningsområdet är utvecklingen positiv. Sedan 2001 har kvinnan enligt
civillagstiftningen samma rättigheter som mannen ifråga om äktenskap och
barn. Den reviderade strafflagstiftningen, som trädde i kraft i april 2005,
innebär också ett stort steg framåt vad gäller kvinnans rätt att fatta egna beslut.
Som exempel kan nämnas att utövare av så kallade hedersmord inte längre kan
åtnjuta straffreducering och att våldtäkt i äktenskapet kriminaliserats. Våld mot
kvinnor utgör dock fortsatt ett omfattande problem och otillräckliga åtgärder
vidtas av regeringen för att förebygga våldet, lagföra förövarna samt ge skydd
och stöd åt utsatta kvinnor. Antalet kvinnojourer är fortsatt få. Detta trots att
kommuner med en befolkning på över 50 000 personer enligt lag är skyldiga att
inrätta jourer. Planen är att ett tiotal jourer skall öppnas varje år.
Utöver en revision av konstitutionen från 2004, som i praktiken lägger ansvaret
på staten för att göra samhället jämställt, så saknas på många områden
antidiskrimineringslagstiftning eller regler om positiv särbehandling och
därmed möjligheter för kvinnor att söka gottgörelse med anledning av
diskriminering på en rad områden såsom arbetslivet.

internationella organisationer arbetar därför med att medvetandegöra kvinnor
om att de har rättigheter. Det finns dock fortfarande relativt få statliga
program, även om det politiska intresset har ökat. För närvarande bedrivs bl.a.
projekt där man utbildar säkerhetsstyrkor, sjukhuspersonal och andra som
kommer i kontakt med kvinnor som utsatts för våld. Ämnet ”kvinnors
mänskliga rättigheter” ingår i polisutbildningen och enligt
kvinnorättsorganisationer har polisens mottagning och hantering av kvinnor
som utsatts för våld förbättrats.
Representationen av kvinnor i politiken fick ett uppsving i och med årets
parlamentsval. Från att tidigare ha utgjort 4,2 procent av parlamentet (24
kvinnor) steg deras andel till 9,1 procent (50 kvinnor). Två kvinnor valdes
också till vice talmän. En medlem av regeringen är kvinna och ansvarar för
kvinnofrågor. I lokala och regionala församlingar utgör kvinnor mellan en och
två procent och 0,6 procent av borgmästarna.
Läskunnigheten är högre för män, drygt 90 procent, än för kvinnor, knappt 80
procent. I sydöstra Turkiet är läskunnigheten bland kvinnor markant lägre. Där
bedriver regeringen tillsammans med UNICEF (The United Nations
Children’s Fund) en framgångsrik kampanj för att flickor skall fullgöra sin
skolgång. Arbetslösheten är högre för kvinnor än för män och många kvinnor
på landsbygden utför obetalt arbete i familjejordbruk. Samtidigt är andelen
kvinnor bland jurister, läkare och akademiker 30 procent.

Ett viktigt hinder för ökad jämställdhet tycks vara attityderna i samhället,
inklusive bland kvinnor. En nyligen publicerad undersökning visar dock att
även dessa håller på att ändras. Till skillnad från en tidigare undersökning, då
en tredjedel av kvinnorna i städerna och över hälften på landsbygden ansåg att
kvinnomisshandel ibland är befogat menar idag, enligt en ny undersökning,
endast en av 10 kvinnor att detta är befogat.

Skillnaderna mellan storstad och landsbygd är fortsatt markanta men verkar
minska. Traditionella patriarkala strukturer och värderingar är vanligare på
landsbygden, och hos landsbygdsbefolkning som flyttat in i stortstäderna.
Flickor registreras inte alltid hos myndigheterna i samband med födsel.
Ofrivilliga bortgiften, polygami och hedersrelaterade brott förekommer trots
förbud i lagstiftningen. Rådande värderingar påverkar också kvalitén på de
rättsliga undersökningarna av dessa brott.

Skillnaderna mellan landsbygd och städer har också minskat. Bristen på
kunskap om gällande lagar är hög och många frivilligorganisationer och

Turkiet är ett mottagarland för handel med kvinnor. Turkiska myndigheter
bedriver, tillsammans med IOM (International Organization for Migration),

och delvis finansierat av Sverige, en kampanj som omfattar bland annat media,
räddningsaktioner via hjälptelefon och utbildning av polis och åklagare.
Åtgärder vidtas också i ursprungsländerna i regionen för att såväl förebygga
som rehabilitera offer. Prostitution är lagligt under förutsättning att man har
statlig licens. En kvinna som via människohandel tvingats in i prostitution
åtalas inte utan betraktas som offer. Däremot kan en kvinna utan licens åtalas.
15. Barnets rättigheter
Turkiet har ratificerat barnkonventionen, dock med reservation mot vissa
artiklar som man inte anser vara förenliga med den turkiska synen på
minoritetsrättigheter. Den reviderade civillagstiftningen ger barn stärkta
rättigheter. Barnets bästa ska nu beaktas vid skilsmässa och utomäktenskapliga
barn åtnjuter samma rättigheter som övriga barn.

Turkisk lagstiftning rörande brottsmisstänkta barn har reviderats i enlighet med
barnkonventionen och omfattande utbildning i barnkonventionen har
genomförts för advokater, åklagare och domare. Man har också inrättat
speciella domstolar alternativt sektioner av domstolar som tar ställning till åtal
mot barn. Tilldelning av fullvärdiga resurser till dessa domstolar saknas dock.
Straffmyndighetsåldern är 12 år.
Barnets rättigheter har tidigare fått relativt lite uppmärksamhet av såväl
regeringen som organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.
Engagemanget har dock ökat och turkiska myndigheter driver idag tillsammans
med UNICEF en lång rad projekt, exempelvis rörande fattigdom, barnarbete,
flickors skolgång, och barn- och mödravård. Många av projekten finansieras till
stor del av EU-kommissionen.
(Beträffande utbildning se avsnitt 12)

Barnen, som utgör en stor grupp i samhället (36 procent är under 18 år) tillhör
dock de mest utsatta. Barn är oproportionerligt drabbade av fattigdom, en
tredjedel av alla barn lever under fattigdomsstrecket, på landsbygden är andelen
ännu större. Enligt en nationell undersökning av barnarbete är antalet
ekonomiskt aktiva barn i åldrarna sex till 17 år 958 000. Detta är en minskning
från 1999 då siffran var 1,63 miljoner. Samma undersökning visar att
majoriteten av barnen idag, till skillnad från tidigare, arbetar utanför
jordbrukssektorn. Till följd av den växande urbaniseringen har allt fler barn
kommit att leva och/eller arbeta på gatorna. En stor andel av de gatuarbetande
barnen kommer från familjer som är internflyktingar.
Antalet barn som inte uppnår fem års ålder är minskande, men är fortsatt högt
internationell sett, speciellt i regioner där tillgången till mödravård är dålig.
En stor andel av barnen väger för lite eller är hämmade i växten. Regeringen
har vidtagit en rad åtgärder för att minska de negativa effekterna av fattigdom,
såsom ekonomiska bidrag till familjer som skickar flickor till skolan och bättre
tillgång till hälsovård.
Barnäktenskap förekommer trots att det är förbjudet.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Turkiet definierar minoriteter enbart på grundval av religion och exkluderar, till
skillnad från relevanta deklarationer och konventioner om mänskliga
rättigheter, nationella, etniska eller språkliga minoriteter. Turkiet har med
anledning av detta gjort reservationer till flera konventioner.
Den reviderade konstitutionen förbjuder inte längre att man uttrycker och
sprider tankar och idéer på andra språk än turkiska. Yttrandefriheten kan dock
inskränkas med hänsyn till statens integritet. Man förbjuder inte heller längre
publicering av material på andra språk än turkiska, men publicering av material
som hotar statens integritet kan föranleda åtal, publikationer kan konfiskeras
och utgivning av tidskrifter suspenderas. Lagen om organisationer har
reviderats så att man inte längre förbjuder organisationer som hävdar att det
finns andra än religiösa minoriteter i Turkiet och medlemmarna i en
organisation får numera på interna möten använda andra språk än turkiska. Å
andra sidan förbjuds fortfarande organisationer som har till syfte att "skapa"
minoriteter och förstöra Turkiets enhetliga struktur.

Konstitutionen förbjuder också att annat språk än turkiska används som
undervisningsspråk eller lärs ut som modersmål till turkiska medborgare vid
officiella utbildningsinstitutioner. Privatundervisning i minoritetsspråk är nu
tillåten, men alla kurser i kurdiska har lagts ner på grund av byråkratiska
restriktioner och ovilja att betala för att lära sitt modersmål.
Enligt lagen om politiska partier får ett parti inte hävda att det finns andra än
religiösa minoriteter i Turkiet eller använda andra språk än turkiska på möten
eller i dokumentation. En borgmästare och hela kommunfullmäktige
avskedades för att man beslutat tillhandahålla service och information på andra
språk än turkiska. De står nu under åtal.
Ett antal polisutredningar och rättegångar pågår gentemot representanter för
det prokurdiska partiet DTP, inklusive en rad borgmästare. Riksåklagaren har
dessutom vänt sig till konstitutionsdomstolen och begärt att partiet skall
upplösas. Det bör dock noteras att få kurdiska politiker, inklusive de
representanter för DTP som invalts i parlamentet, tagit tydligt avstånd från
Öcalan och PKK och dess metoder. Under 2007 intensifierade PKK sina
terroristattacker, vilket föranlett en militär upptrappning.
Möjligheterna att utanför det politiska livet använda andra språk än turkiska,
såsom kurdiska, har dock gradvis förbättrats. Statliga tv och radiokanaler har
haft utsändningar på andra språk sedan juni 2004. I mars 2006 fick också en
rad privata kurdiska stationer denna möjlighet. Sändningstiden är dock
begränsad och alla program måste textas på turkiska. Trots begränsningarna
anses reformerna ha haft stor symbolisk betydelse.
Den ekonomiska och sociala situationen i sydöstra Turkiet är fortsatt svår.
Som ett resultat av PKK:s intensifierade terrordåd har dock såväl regeringen
som militären poängterat behovet av ökad utveckling och demokrati i regionen
som ett medel att förebygga terroristattacker. Någon genomgripande politik för
att åstadkomma detta har dock ännu inte presenterats.
Flera miljoner människor, främst kurder, men också assyrier/syrianer lämnade

byarna i sydöstra Turkiet mellan mitten på 80-talet och slutet på 90-talet,
framför allt på grund av striderna med PKK. Det finns cirka en miljon
internflyktingar (se även avsnitt 18). Många av dessa lever i fattigdom. Ett
återvändande försvåras fortsatt av bristande infrastruktur, dispyter om
äganderätt till land, landminor och i vissa fall motstånd från byvakterna, den av
staten avlönade lokala milisen. Tidsgränsen för ansökan om kompensation för
förluster man lidit i kampen mot terrorismen har utsträckts till 2008. Av de 269
905 ansökningar som hittills mottagits har ersättning utbetalats i 42 000 fall.
Tillämpningen av lagen är dock ojämn och processen långdragen och
komplicerad. Inte minst assyrier/syrianer har haft svårt att hävda sin
äganderätt.
Många romer diskrimineras vad gäller tillgången till bostäder, utbildning, social
service och anställning. Ett renoveringsprojekt av ett bostadsområde i Istanbul,
där många romer traditionellt bott, har lett till att många familjer nu står utan
bostad.
(Beträffande religiösa minoriteter se avsnitt åtta)
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Turkisk lagstiftning förbjuder inte någon att leva som homo-, bi- eller
transsexuell (HBT). Det finns dock ett förbud i strafflagstiftningen mot
överträdelser av den allmänna moralen som ibland tillämpas. Samtidigt som
transpersoner inom populärkulturen hyllas så diskrimineras eller trakasseras
många HBT-personer i det dagliga livet. Det finns tecken på att trakasserierna
av HBT-personer har ökat som ett resultat av utökade befogenheter för
polisen.
Det finns inte något skydd mot diskriminering av HBT- personer. I samband
med reformen av den nya turkiska strafflagstiftningen fanns sexuell läggning
med som en av diskrimineringsgrunderna i fråga om tillhandahållandet av vissa
tjänster, men plockades i slutändan bort. Det finns dock en referens till ”andra
skäl”. Detsamma gäller konstitutionen. Militären anser å andra sidan att
homosexualitet är en psykisk sjukdom.

Sedan juni, 2006 står organisationen LambdaIstanbul (LGBTT Solidarity
Association) under åtal efter anmälan från guvernören i Istanbul då , enligt
honom, såväl organisationens namn som syfte strider mot lag och moral.
Guvernören kräver att organisationen skall upplösas. En rättsprocess pågår
efter det att guvernören har överklagat till högre instans det beslut som tidigare
togs av den lokala åklagarmyndigheten och som var till organisationens fördel.
Liknande åtal har tidigare drivits av vice guvernören i Ankara, år 2005, och
guvernören i Bursa, år 2006, mot organisationerna ”Gay and Lesbian Cultural
Research and Solidarity Association” (Kaos GL) respektive "The Rainbow
Association". Dessa åtal avvisades dock med hänvisning till såväl turkisk
lagstiftning som till internationella konventioner om mänskliga rättigheter och
EU:s medlemskapskriterier.
HBT-personer utsätts för de traditionella patriarkala strukturerna och
heteronormativa värderingar som framför allt förekommer på landsbygden,
och det finns uppgifter om hedersrelaterade brott, trots förbud i lagstiftning.
18. Flyktingars rättigheter
Situationen i Turkiet under de senaste decennierna har medfört att många
människor emigrerat. Även om antalet minskat genererar landet fortfarande
många asylsökande till EU. Turkiets geografiska placering gör även landet
intressant för illegal transitering från mellanöstern, Asien och Afrika.
Turkiet har ratificerat 1951 års Genèvekonvention angående flyktingars
rättsliga ställning, liksom 1967 års tilläggsprotokoll. Dock finns en ingripande
reservation – en geografisk begränsning – vilken innebär att konventionen
endast tillämpas på personer från Europa. Icke-européer som bedöms vara
skyddsbehövande ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i avvaktan på
vidarebosättning i tredje land, vilket administreras i UNHCR:s regi.
Turkiet saknar motsvarighet till svensk utlänningslag. Nuvarande asylreglering
är från 1994 och akut behov föreligger att ersätta denna. Arbete pågår med en
ny författning, om än långsamt. Största problemet synes vara att identifiera

vilka myndigheter som skall hantera dessa frågor i praktiken.
I april 2005 färdigställdes en ambitiös nationell åtgärdsplan (National Action
Plan) på asyl och migrationsområdet. Den är resultatet av ett EU
Twinningprojekt under ledning av Danmark och Storbritannien. Syftet med
planen är att anpassa lagstiftning och praktisk hantering så att den är i linje med
EU: s regler på området. Genomförandet av planen torde innebära en lång
process.
Den nuvarande asylhanteringen bygger på ett samspel mellan UNHCR och
turkiska myndigheter. Asylsökande hänvisas i första hand till UNHCR för
registrering/öppnande av asylärende. Tjugofem mindre städer i inlandet har
valts ut som temporära uppehållsorter för asylsökande. På respektive ort
registreras de sökande hos polismyndigheten som påbörjar identitetskontroll
och asylutredning parallellt med den som UNHCR bedriver. Myndigheterna är
dock helt beroende av UNHCR:s bedömningar.
Ett organiserat mottagningssystem för asylsökande saknas. Myndigheterna
bistår varken med kost, logi eller finansiella bidrag till asylsökande. Viss
möjlighet till läkarvård finns. UNHCR har möjlighet att under ytterst
begränsad tid hjälpa de mest behövande med visst kontantstöd.
Mellan 950 000 och 1,2 miljoner människor beräknas ha lämnat sina hem på
grund av stridigheterna mellan regeringen och PKK i sydöstra Turkiet sedan
1986. Majoriteten har inte kunnat återvända hem. Många lever under fattiga
och utsatta förhållanden i storstäderna i sydöst eller i västra Turkiet. (se vidare
avsnitt 16)
19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt officiell statistik är cirka 12 procent (cirka 8,5 miljoner personer) av
befolkningen funktionshindrade. Huvudorsakerna till funktionshinder anses
vara giftermål mellan nära släktingar samt arbetsskador. Många
funktionshindrade göms undan av sina familjer. Ansvaret för omsorg av
funktionshindrade barn ligger också huvudsakligen på familjen.

Det finns små möjligheter till rehabilitering. Tillgången till personliga
assistenter, handikappanpassade offentliga byggnader och förvärvsarbete är
även eftersatt. Mer än en tredjedel av de funktionshindrade är analfabeter
En ny lag om funktionshindrade trädde i kraft 2005. Lagen förbjuder
diskriminering av funktionshindrade, men innehåller inga sanktioner mot
diskriminering. Lagen har karaktär av målsättningar och principer snarare än
rättigheter, men torde samtidigt innebära ett viktigt steg framåt. Denna
ramlagstiftning kompletteras för närvarande med speciallagstiftning.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett flertal oberoende organisationer för mänskliga rättigheter i landet.
De mest kända är Human Rights Foundation of Turkey, (HRFT) och Human
Rights Association (HRA). Andra organisationer är KADER och Women for
Womens Human Rights som fokuserar på kvinnofrågor. Antalet organisationer
ökar och de spelar en mer aktiv roll i det officiella livet. Ekonomiska bidrag
från utlandet måste anmälas och organisationer som Amnesty har fått sina
tillgångar frysta. Trots att det förekommer en ökad dialog mellan företrädare
för regeringen och frivilligorganisationerna är relationen fortfarande något
ansträngd.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Turkiet samarbetar med internationella organisationer på området mänskliga
rättigheter, inte minst de FN-organ som finns på plats i landet. Europarådets
parlamentariska församling har upphört med sin särskilda övervakning av
Turkiet, men dialogen fortsätter i vissa frågor såsom utbildningsinsatser
inriktade på rättsväsendet. Turkiet intar en restriktiv hållning i samarbetet med
OSSE:s minoritetskommissarie. EU-kommissionen har ett nära samarbete med
turkiska myndigheter om Turkiets EU-anpassning, bland annat vad gäller
mänskliga rättigheter, och kommissionens översynsrapporter till rådet torde ha
stor inverkan på utvecklingen av mänskliga rättigheter i landet.
Det program för ökade kontakter med turkiska samhället som Sveriges

regering lanserade hösten 2005 bygger på ett utökat utvecklingssamarbete till
stöd för den fortsatta demokratiprocessen och arbetet för respekt för de
mänskliga rättigheterna. För att uppmuntra ett brett mellanfolkligt engagemang
erbjuds bland andra enskilda organisationer, föreningar, kommuner och
myndigheter stöd för samarbete med Turkiet. Programmet innehåller också ett
ökat turkisk-svenskt utbyte mellan kulturella och akademiska institutioner. Till
de prioriterade områdena hör ökade satsningar på kvinnor, personer som
tillhör en minoritet eller är funktionshindrade. Sveriges kommuner och
landsting får bidrag av Sida för att administrera vänortssamarbete samt ett
kommunalt nätverk mellan svenska och turkiska kommuner och
kommunförbund.
Sektionen för turkisk-svenskt samarbete vid det svenska generalkonsulatet i
Istanbul arrangerar seminarier och workshops med svenska och turkiska
deltagare och stödjer turkiska experters deltagande i möten arrangerade av
svenska institutioner och vice versa. Sektionen bedriver ett stipendieprogram
för turkiska studenter som önskar avlägga Mastersexamen i European studies
vid svenska universitet och högskolor.
Tillsammans med Exportrådet och Hjälpmedelsinstitutet arrangerades under
året utställningar och seminarier om hjälpmedel för funktionshindrade barn,
det s k Barntåget.

Mänskliga rättigheter på Cypern 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för de mänskliga rättigheterna på Cypern är idag relativt gynnsam men
förblir ändå otillfredsställande så länge Cypern-konflikten inte får en politisk
lösning. Spänningarna mellan grekcyprioter och turkcyprioter cementerades genom
den turkiska arméns ockupation av öns norra del 1974, som resulterade i etnisk
rensning och de facto delning.
Vid sidan av frågor relaterade till den ovannämnda konflikten, förekommer våld mot
och diskriminering av kvinnor. Fall av polisbrutalitet har också rapporterats. Många
av de förbättringar avseende mänskliga rättigheter, som ägt rum på Cypern de
senaste åren, har sin grund i anpassningen till EU. Republiken Cypern har sålunda
antagit en nationell plan för bekämpning av rasism och diskriminering. På norra
sidan har situationen också förbättrats sedan en ny politisk ledning med ökad
demokratisering på programmet tog över i början av år 2004. Också där vill man
anpassa till EU.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Cypern har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, (ICCPR), samt de två
fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, Convention on
the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt. - Konventionen
mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

Treatment or Punishment (CAT), samt det fakultativa protokollet om förebyggande
av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), samt det fakultativa protokollet om handel med barn, barnpornografi och
barnprostitution Det tillhörande protokollet om barn i väpnade konflikter har varken
undertecknats eller ratificerats.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court
(ICC).
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Det föreligger vissa förseningar i Cyperns rapportering till FN:s
konventionskommittéer.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Vare sig den regeringskontrollerade eller turkcypriotiska sidan av Cypern
sanktionerar politiska mord eller avrättningar, vilka förekom tidigare i konflikten. Ej
heller har politiskt motiverade försvinnanden rapporterats på senare tid. Slaveri
förekommer ej.
Polisväsendet bär ansvaret för lagens efterlevnad i den regeringskontrollerade delen
respektive den norra delen av Cypern. Polismakten på regeringssidan är underställd
civil kontroll men kritiseras ofta i media för brutalitet och korruption på det lokala
planet. Polismakten i norr är underställd den turkiska armén, vilket innebär att den är
undantagen politisk kontroll. Trots EU-kritik förekommer inget samarbete mellan
polisen på de båda sidorna om demarkationslinjen, vilket försvårar kampen mot
kriminalitet och påverkar medborgarnas rättstrygghet negativt.
Både den cypriotiska författningen och turkcypriotisk så kallad basic law förbjuder
tortyr. Fall av inhuman behandling och brutalitet har emellertid rapporterats från
polisstationer och fängelser på såväl den norra som den södra delen av ön.

Fängelserna på bägge sidor uppfyller generellt sett internationella
krav, dock med vissa undantag. Enligt den regeringskontrollerade sidans
ombudsmannaämbete får fångar med psykiska problem inte lämplig vård. Det
förekommer ofta att fångar, fällda för mindre brott, blandas med tyngre belastade
interner i trånga lokaler. På den norra sidan finns ingen separat förvaring av
ungdomsbrottslingar. Också på den södra sidan förekommer klagomål på
förhållanden i fängelserna, särskilt vad gäller behandlingen av narkomaner.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer inte på Cypern.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
På båda sidor garanteras grundläggande rättssäkerhet genom ett oberoende
domstolsväsende och en fungerande rättsordning. Denna bygger på traditionella
brittiska rättsprinciper, vilka bland annat inkluderar oskyldighetspresumtionen,
öppna och rättvisa rättegångar, samt rätt till överklagan. Enligt lag har alla åtalade,
som inte har råd med egen advokat, rätt till offentlig försvarare. Uppgifter från US
State Department gör emellertid gällande att turkcypriotisk polis i vissa fall bryter
mot regelverket, bland annat genom att inte tillåta närvaro av försvarsadvokat vid
första förhör av en misstänkt.
Det finns inga speciella domstolar för till exempel säkerhets- eller politiskt betingade
brott på någondera sida av ön. Civila kan i vissa fall ställas inför militär domstol på
den turkcypriotiska sidan.
Det föreligger inga uppenbara skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till
rättsväsendet.
Det grekcypriotiska ombudsmannaämbetet inrättades 1991 och har mottagit ett
stigande antal klagomål. 2002 uppgick dessa till 1 543, 2003 till 1 840, 2004 till 2
484 och 2005 till 3 185. Från maj 2004 är ombudsmannen även
diskrimineringsombudsman.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen

Inga klagomål om godtyckliga frihetsberövanden har registrerats, även om det ofta
förekommer att asylsökande fängslas och hålls inlåsta.
Cyperns regering förbjuder tredjelandsmedborgare att anträda ön på andra platser än
regeringskontrollerat territorium. Sedan Cypern blev medlem av EU har EUmedborgare möjlighet att anlända eller avresa från ön varhelst de
önskar. Cyperns regering sa också sommaren 2006 nej till att tillåta flyktingar från
Libanon, även EU-medborgare, att anlända till hamnar i norr och korsa
stilleståndslinjen till flygplatsen i söder.
Den 23 april 2003 beslöt de turkcypriotiska myndigheterna att öppna övergången vid
stilleståndslinjen utanför Ledra Palace för dagsbesök (senare utökat till tre dygn) för
grekcyprioter till den norra sidan och för turkcyprioter till den södra sidan. Av de
förra krävdes att de visade pass och fyllde i ett besöksvisum. En särskild övergång
för bilar öppnades med hjälp av UNFICYP ett par veckor senare. Utifrån principen
om fri rörlighet för alla medborgare välkomnade den grekcypriotiska regeringen
öppningen, men kritiserade kravet på att grekcyprioter skulle behöva visa pass när de
besökte sitt eget land. De turkcypriotiska myndigheterna har gradvis lättat på kraven
och tillåter nu grekcyprioter besöka norra sidan med enbart ID-kort och utan
begränsningar i tid. Ytterligare ett par övergångar har sedermera öppnats men
rörligheten mellan norr och söder är fortfarande inte obehindrad.
Turkcyprioter har svårigheter att resa till andra länder om de använder resedokument
utfärdade av Turkiska Republiken Norra Cypern, TRNC, som endast godtas av
Turkiet. Istället använder de flesta resedokument från Turkiet eller Republiken
Cypern. Turkiet godtar emellertid ej att turkcyprioter använder sig av pass utfärdade
av Republiken Cypern för vidarebesök till tredje land. Grekcyprioterna har numera
möjlighet att besöka Turkiet utan förhandsvisering och kan efter EU-inträdet även
använda sig av hamnarna på norra sidan för att ta sig in och ut från Cypern.
De i samband med den turkiska invasionen försvunna grekcyprioterna, de så kallade
missing persons, är en av de mest angelägna frågorna för regeringssidan. Det rör sig
om cirka 1 500 personer. Information om de försvunnas öde är ett oavvisligt krav
från grekcypriotiska politikers sida, oberoende av partifärg. Också myndigheterna på

Turkcypern eftersöker turkcyprioter som försvann under första delen av konflikten
mellan 1963-74, cirka 500 personer. Undersökningskommittén som granskar frågan
om försvunna personer består av en representant från FN samt en från vardera den
grek- och turkcypriotiska sidan. Kommitténs arbete har aktiverats det senaste åren.
Nya gravplatser med kvarlevor har påträffats. Dessa DNA-analyseras i ett
laboratorium som etablerats i buffertzonen.
Den turkiska arméns invasion av öns norra del 1974 orsakade ett allvarligt
flyktingproblem då ungefär var tredje cypriot tvingades lämna sina hem om de
befann sig på "fel" sida. De 180 000-200 000 grekcypriotiska och 35 000- 53 000
turkcypriotiska flyktingarna i respektive delar förefaller idag vara väl integrerade,
varför problemet numera är av politisk snarare än av humanitär natur.
Enligt FN-källor lever cirka 500 grekcyprioter och 165 kristna maroniter – vilka
redan före självständigheten 1960 valde att bli betraktade som grekcyprioter – kvar
på nordsidan. Minst 1 000 turkcyprioter är bosatta i söder och bortåt 10 000 pendlar
dagligen över demarkationslinjen för att arbeta där.

båda sidor domineras av staten eller regeringspartierna, varför oppositionens
synpunkter får mindre utrymme.
På den turkcypriotiska delen av ön finns 11 dagstidningar, två statsägda, åtta
privatägda och två radiostationer i universitetsregi. Vidare har allmänheten tillgång
till två statsägda och tre privatägda TV-stationer. På den grekcypriotiska sidan finns
sju dagstidningar, en veckotidning och sex större månadstidningar. Ett flertal privata
TV- och radiostationer försöker konkurrera med sina statsägda motsvarigheter.
Internationella TV- och radiosändningar är tillgängliga på båda sidor av ön.
På båda sidor föreligger förenings-, församlings- och religionsfrihet. På grundval av
den särskilde MR-observatörens rapport konstaterade dock Europarådets
parlamentariska församling i resolution 1333 år 2003 att Turkiet och de
turkcypriotiska myndigheterna fortsatte att kränka de i den turkcypriotiska delen
bosatta maroniternas och grekcyprioternas rätt att utöva sin religion, att bedriva
undervisning och, med generell innebörd, att ha tillgång till sin egendom.
Förhållandena har emellertid förbättrats något efter regeringsskiftet i norr 2004.
Bristande respekt för kulturarvet förekommer på båda delarna av ön.

Sedan 1974 har mellan 60 000-120 000 personer (uppgifterna varierar), från det
turkiska fastlandet bosatt sig på den turkcypriotiska delen av ön, så kallade settlers.
Som konsekvens härav har öns demografiska balans förskjutits, vilket försvårar en
politisk lösning av Cypernfrågan.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer i regel inte. Det har dock hänt att polisövergrepp inte lett till
någon påföljd. Som framgår ovan har straffrihet också varit resultatet av bristande
polissamarbete mellan norr och söder. Detta har blivit ett allvarligare problem på
grund av ökande kriminalitet och med en relativt lindrig kontroll av
demarkationslinjen.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet med mera
Yttrande- och tryckfrihet är lagstadgad. Någon officiell censur finns inte, men i norr
kan smädelse av nationen och statsöverhuvudet fortfarande beivras. TV-kanalerna på

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Enligt författningen från 1960 är Cypern en republik med ett flerpartisystem, en
exekutiv president och ett folkvalt parlament. Konstitutionens bikommunala stadgar
upphörde dock att gälla efter oroligheterna 1963 och öns båda delar styrs sedan 1974
av skilda förvaltningar.
På grekcypriotisk sida hålls såväl president- som parlamentsval vart femte år. Valen
är allmänna och hemliga. Enligt 1960 års författning tillåts turkcyprioter enbart att
rösta i valet till vicepresident och på turkcypriotiska parlamentskandidater, vilket på
grund av den rådande politiska situationen innebär att turkcyprioter i de
regeringskontrollerade områdena ej har möjlighet att utöva sin rösträtt. Efter
medlemskapet i EU har det inte varit möjligt att vidhålla denna praxis och vid
parlamentsvalet 2006 kunde turkcyprioter såväl rösta som kandidera.

Medborgarna på Turkcypern väljer ledare och representanter till en ”nationell
församling” vart femte år eller oftare. Grekcyprioter, maroniter och armenier som
bor i norr tillåts inte delta i turkcypriotiska val men har möjlighet att dels rösta fram
egna byrepresentanter, dels att delta i grekcypriotiska val men måste då bege sig till
den södra delen för att utöva denna rättighet.
Den turkiska militärens inflytande på den norra delen av ön begränsar utrymmet för
den demokratiskt valda regeringens maktutövning. Polis och brandkår sorterar under
turkiska armén. Denna förfogar också över vidsträckt egendom i form av militärt
område.
Inga märkbara skillnader råder mellan kvinnors och mäns valdeltagande och
valbarhet, men kvinnor är underrepresenterade i det politiska livet på båda sidor av
ön. Sålunda finns det för närvarande endast en kvinnlig medlem av regeringen i
Republiken Cypern. Också minoriteterna är underrepresenterade. De tre
minoritetsrepresentanterna i Republiken Cyperns parlament har ingen rösträtt. På
norra sidan är minoriteterna inte ens med i parlamentet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den registrerade arbetslösheten på den grekcypriotiska sidan uppgår till drygt fem
procent av den arbetsföra befolkningen. Lagstiftning på bägge sidor förespråkar lika
lön för lika arbete, något som i stora drag efterlevs inom den offentliga sektorn.
Samtliga arbetare på båda sidor har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar.
Omkring 80 procent av den grekcypriotiska arbetsstyrkan är ansluten till
självständiga fackföreningar. Mellan 50 och 60 procent av privatanställda och
samtliga offentligt anställda på den turkcypriotiska delen av ön är fackligt anslutna.
Rätten att strejka accepteras av båda sidor. Ett undantag är dock poliser och militärer.
På den regeringskontrollerade sidan har poliser bara möjlighet att gå med i
föreningar som har rätt att förhandla men inte att strejka. Samtidigt har, enligt
uppgift från US State Department, arbetsgivare på den turkcypriotiska sidan

obegränsad rätt att anställa strejkbrytare, något som effektivt undergräver
strejkrätten.
Tvångsarbete är förbjudet på båda sidor av ön. Rapporter gör emellertid gällande att
betydande kvinnohandel för prostitution förekommer. På sydsidan söker man komma
till rätta med detta problem genom lagstiftning och ökad poliskontroll. Det är
emellertid oklart hur framgångsrika dessa ansträngningar är och det finns betydande
tolerans av "kabaréernas" verksamhet med temporär "import" av utländska
prostituerade. Detsamma gäller i norr.
Den regeringskontrollerade sidan har anpassat hälso- och säkerhetslagarna på
arbetsplatsen till det inom EU rådande regelverket. Enligt US State Department har
liknande åtaganden uteblivit på den turkcypriotiska sidan, och existerande hälso- och
säkerhetsregler efterföljs sporadiskt.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Vad gäller tillhandahållande av hälsovård och till detta relaterade tjänster såsom
bostäder och sociala tjänster förekommer ingen av myndigheterna sanktionerad
diskriminering. Enligt UNDP:s Human Development Report 2005 har samtliga
cyprioter (100 procent) tillgång till tillfredsställande hälsovård samt dricksvatten.
Antalet läkare per 100 000 invånare är 298. Medellivslängden uppgår till 78 år.
Turkcyprioter som också är medborgare i Republiken Cypern har rätt till fri
hälsovård på den södra sidan där kvalitén generellt är högre.
12. Rätten till utbildning
Över 13 procent av Republiken Cyperns statsbudget går till utbildning. På den
regeringskontrollerade sidan är utbildningen gratis upp till 18 år. Skolgången på båda
sidor är obligatorisk upp till 15 år. Den genomsnittliga läskunnigheten för personer
över 15 år är 97,1 procent.
Trots förbättrade levnadsförhållanden för grekcyprioter och maroniter bosatta på den
norra sidan finns där ingen tillgång till utbildning på grekiska över gymnasienivå.
2004 inrättades ett grekiskspråkigt gymnasium med den nya turkcypriotiska

regeringens tillstånd inrättats på den norra sidan, vilket utgör ett litet men viktigt steg
framåt. Antalet elever ökade något skolåret 2005. FN har emellertid inte lyckats i
sina försök att upprätta en separat turkiskspråkig skola i Limassol där det finns ett
50-tal turkisktalande barn i skolåldern.
Regeringen i norr har reviderat skolböckerna. De nya versionerna ger en betydligt
mer objektiv bild av öns turbulenta historia. En liknande revision av skolböckerna
har inte ägt rum på den grekcypriotiska sidan.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Minimilönen ligger högre på den regeringskontrollerade sidan än på Turkcypern, då
levnadsstandarden på den förstnämnda generellt är betydligt högre. I söder är
minimilönen cirka USD 1000 per månad men är ändå inte tillräcklig för en
tillfredsställande levnadsstandard. Lönerna för de fackligt anslutna är emellertid
avsevärt högre än miniminivån.
Medelinkomsten på den turkcypriotiska sidan är låg enligt Världsbanken, cirka USD
650 per månad. Dessutom finns ett antal gästarbetare i norr med sämre villkor och
utan sociala försäkringar.
Klyftan i ekonomiskt avseende är alltså stor mellan den rikare södra och den
fattigare norra delen. Till den turkcypriotiska ekonomiska stagnationen bidrar EU:s
handelsrestriktioner baserade på ett beslut av Europadomstolen 1994, enligt vilket
export från norra delen av Cypern endast kan ske med ursprungs- och sanitetsintyg
utfärdade av den folkrättsligt erkända administrationen i söder. Detta har lett till att
den export som tidigare skett från Turkcypern inte längre kunde äga rum. Sedan
turkcyprioterna röstat ja (grekcyprioterna röstade nej) till den plan som FN:s
dåvarande generalsekreterare Kofi Annan föreslog, om att förena Norra och Södra
Cypern, i folkomröstningen den 24 april 2004, beslöt EU:s ministerråd uppdra åt
kommissionen att föreslå åtgärder för att häva turkcyprioternas isolering.
Kommissionen sammanställde två förordningar, en om finansiellt bistånd och en om
direkt handel. På grund av grekcypriotiskt motstånd kunde förordningen om
finansiellt bistånd antas först på våren 2006, medan direkthandelsförordningen

fortfarande är föremål för förhandlingar. EU har sökt att få till stånd, hittills med
begränsad framgång, handel mellan norr och söder över demarkationslinjen genom
den så kallade gröna linjen-förordningen.
Republiken Cypern upptar 29:e plats i UNDP:s human development index (som
jämförelse ligger till exempel Portugal på 27:e, Grekland på 24:e och Sverige på 6:e
plats).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor åtnjuter formellt samma rättigheter som män på öns båda sidor och
författningarna innehåller inga diskriminerande element. Däremot förekommer en
viss traditionsbunden diskriminering av kvinnor vad gäller politiskt inflytande,
ställning på arbetsmarknaden och i familjelivet.
Cypriotisk lagstiftning kräver lika lön för lika arbete. På den turkcypriotiska sidan
har dock kvinnor verksamma inom jordbruks- och textilsektorerna generellt lägre
löner än männen. 49 procent av arbetsför kvinnlig befolkning är verksam på
arbetsmarknaden.
Hustrumisshandel är ett uppmärksammat problem i samhällsdebatten. Trots att det
tack vare en ny lag från 2000 blivit lättare att göra polisanmälan är det fortsatt få fall
av misstänkt hustrumisshandel som når grekcypriotisk domstol. Statistiken över
hustrumisshandel har emellertid förbättrats de senaste åren. Lagstiftningen har också
ändrats så att fall av hustrumisshandel ej längre är att betrakta som familjedispyter
utan blir föremål för straffrättsligt åtal.
En frivilligorganisation med jourtelefon för misshandlade kvinnor samt en
kvinnojour är verksamma i Nicosia och ytterligare en organisation med jour i
Limassol.
På den norra sidan av ön väcker frågan om hustrumisshandel liten uppmärksamhet
eller tystas ner. Få fall av hustrumisshandel når domstol. Påtryckningar från familjen

och kvinnans ekonomiska beroendeställning anses vara de huvudsakliga orsakerna
till att existerande lagstiftning har haft liten effekt.
Påtvingad prostitution, i strid mot lagen, förekommer på båda sidor av ön. Ofta är
offren asiatiska och östeuropeiska kvinnor som anställs på barer och nattklubbar
under falska förespeglingar (se ovan). Människohandelutgör ett växande problem på
ön.
Det finns numera lagstiftning mot sexuella trakasserier på den regeringskontrollerade sidan. Även på norra sidan är sexuella trakasserier förbjudna enligt lag.
15. Barnets rättigheter
Både den grekcypriotiska regeringen och de turkcypriotiska myndigheterna söker
respektera barnets rättigheter.
Minimiåldern för anställning på båda sidor av ön är 16 år. På den turkcypriotiska
sidan kan emellertid minderåriga anställas som lärlingar vid 15 års ålder.
Tvångsarbete för barn är förbjudet enligt lag.
Under år 2001 anpassade den grekcypriotiska regeringen det rättsliga ramverket
beträffande barn till inom EU rådande regler. Detta innebär bland annat höjda böter
för brott mot lagen om barnarbete samt ökat statligt främjande av kulturella och
idrottsliga aktiviteter för minderåriga.
Den nedre gränsen för militärtjänstgöring är 18 år på båda sidor.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Författningen och andra lagar förbjuder diskriminering på båda sidor av ön.
Lagstiftningen är generellt respekterad. Grekcyprioter och maroniter bosatta på norra
sidan, och till viss del turkcyprioter och turkspråkiga romer som bor på södra sidan
förhindras dock från att fullt ut åtnjuta sina rättigheter enligt Europakonventionen.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Säkra uppgifter om HBT-personers situation på Cypern finns inte att tillgå. Någon
officiell diskriminering förekommer ej. Under 2000 togs de element bort i Cyperns
lagstiftning om homosexuella som tidigare kritiserats av Europarådet.
18. Flyktingars rättigheter
Cypern har anslutit sig till FN:s flyktingkonvention. Cypern samarbetar generellt
med UNHCR när det gäller det växande antalet asylsökande som kommer till landet,
för närvarande högst per capita i EU. Den regeringskontrollerade sidan antog under
2000 en ny asyllagstiftning i linje med 1951 års FN-konvention om flyktingstatus.
Lagstiftningen innebär bland annat att behandling av asylansökningar stegvis
överförts från UNHCR till den cypriotiska regeringen. Detta har föranlett regeringen
att upprätta en myndighet för flyktingfrågor. Kritik förekommer mot de asylsökandes
levnadsvillkor och den långa behandlingstiden av deras ärenden. Frågan har ställts
om behandlingen utgör brott mot internationella överenskommelser,
främst EU:s direktiv. Enligt UNHCR finns stora brister i flyktingmottagningen.
Asylproceduren undergrävs av akut brist på handläggande tjänstemän.
Mottagarsystemet är till stor del baserat på insatser från frivilligorganisationer.
Flyktingar som anlänt till den turkcypriotiska sidan har med hjälp av lokalt
verksamma enskilda organisationer kunnat presentera sina fall hos UNHCR.
19. Funktionshindrades rättigheter
I juli 2000 antogs ny lagstiftning vad gäller funktionshindrades rättigheter. Lagen
fastslog bland annat principen om icke-diskriminering, arbetsrättsliga reformer, viss
positiv särbehandling vad gäller anställning samt ekonomiskt bidrag till transport till
arbetet. På den turkcypriotiska sidan ska varje arbetsgivare anställa åtminstone en
funktionshindrad per 25 anställda. Denna lagstiftning är dock föremål för bristfällig
efterlevnad. Detta gäller även för den grekcypriotiska lag som förespråkar att
nybyggda offentliga lokaler samt turistinrättningar skall vara anpassade till
funktionshindrade personer.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
På båda sidor arbetar såväl inhemska som internationella organisationer för
mänskliga rättigheter under stor frihet. De flesta organisationer är inriktade på den
andra sidans påstådda eller verkliga kränkningar av minoriteters rättigheter.
Organisationer med ett bredare mandat har emellertid bildats under senare år, bland
annat för att öka medvetandet om våld i familjen samt för att följa upp anklagelser
om polisbrutalitet. Viktigast på den grekcypriotiska sidan är Committee for the
Restoration of Human Rights throughout Cyprus och på den turkcypriotiska sidan
The Turkish Cypriot Human Rights Committee.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
UNHCR har kontor på Cypern som bistår cypriotiska myndigheter med hanteringen
av flyktingverksamheten. Europarådet har en särskild MR-observatör för Cypern.

Mänskliga rättigheter i Malta 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget för mänskliga rättigheter är allmänt sett gott i Malta. Redan 1999
konstaterade EU-kommissionen att landet uppfyllde de politiska villkoren för
medlemskap i den europeiska unionen. Det innebar att Malta bedömdes vara ett
land med stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatens principer,
de mänskliga rättigheterna och respekten för och skydd av minoriteter. Malta
blev medlem av EU den 1 maj 2004.
En fortsatt omfattande illegal invandring från Afrika har skapat spänningar och
ett visst mått av ökad främlingsfientlighet. Kritik mot Maltas mottagande av
dessa invandrare har bland annat framförts från FN, EU, Amnesty International
och andra organisationer.
På senare år har en relativt omfattande människohandel i sexuella syften
förekommit.
Trots skärpta lagar för att förhindra människohandel och prostitution
har kryphål i lagen utnyttjats av kvinnor, som kommit till Malta från i första
hand flera östeuropeiska länder.
Våld mot kvinnor i hemmet har ökat i omfattning i Malta och skärpta lagar har
stiftats för att skydda kvinnors rättigheter. Olika stödformer har införts och
myndigheterna ger även stöd till katolska kyrkan samt icke-statliga
organisationer i arbetet mot kvinnovåld.
Under 2007 har Malta undertecknat två internationella konventioner för
mänskliga rättigheter, en om påtvingade försvinnanden (CED) och en (med
protokoll) till skydd för personer med funktionshinder (CPD).

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Malta har anslutit sig till de flesta av de viktigaste konventionerna om
mänskliga rättigheter, bland annat följande:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) samt de frivilliga
protokollen om enskild klagorätt och avskaffande av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), men inte det frivilliga protokollet om enskild
klagorätt (CEDAW-OP)
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) samt det frivilliga
protokollet om förebyggande av tortyr
− Konventionen om barnens rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
I sin egenskap av fullvärdig medlem av EU och Europarådet är Malta skyldig
att respektera rätten till liv och kroppslig integritet, något som landet gör fullt
ut. Tortyr och all kränkande behandling är förbjuden i grundlagen.

Under våren 2007 anslöt sig Malta till konventionen mot påtvingade
försvinnanden kort efter det att den hade antagits av FN:s generalförsamling.
4. Dödsstraff
Dödsstraff tillämpas inte i Malta.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt grundlagen är godtyckliga frihetsberövanden förbjudna. Polisen kan
gripa en person om skäliga misstankar finns, men måste sedan ställa denne
inför en domare inom 48 timmar – eller släppa personen fri. Under dessa 48
timmar finns ingen rätt till rättsligt biträde. Malta tillämpar borgenssystem och
borgen beviljas regelmässigt. Häktningar är således mindre vanliga.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Författningen garanterar medborgerliga fri- och rättigheter samt domstolarnas
oberoende.
Malta har ett väl fungerande rättssystem med en självständig domarkår.
Högsta domstolen har även rätt att pröva grundlagen och är dömande instans i
alla fall av påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter. Författningen fastslår
rätten till en rättvis rättegång inför en opartisk domstol. En åtalad har rätt att
själv välja försvarare. Rättshjälp finns för den som inte själv kan betala för sitt
försvar.
7. Straffrihet
Endast i förhållande till Maltas president tillämpas straffrihet för handlingar
utförda i tjänsten.
Vad beträffar internationella brott begångna i utlandet har landets domstolar
kompetens att döma om förövaren är maltes – eller bosatt i Malta – och ett
påstått internationellt brott avser folkmord, krigsförbrytelser eller brott mot
mänskligheten.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.

Yttrandefriheten garanteras i grundlagen.
De flesta radio- och tv-stationer är idag privatägda sedan det statliga
monopolet för etermedier gradvis upphört under senare år.
Fyra stora dagstidningar - två på maltesiska och två på engelska – säkrar en fri
och öppen politisk debatt. Dessutom finns ett dussintal tidskrifter och ett antal
veckotidningar.
Religionsfrihet garanteras i grundlagen. Katolicismen är statsreligion, men full
religionsfrihet råder.
De fackliga organisationerna har en mycket stark ställning i Malta och kan fritt
bedriva sin verksamhet. Två tredjedelar av de anställda tillhör någon av landets
omkring 35 registrerande fackföreningar.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Författningen garanterar medborgerliga fri- och rättigheter. Regeringen har den
verkställande makten, medan parlamentet stiftar lagar. Presidenten, som är
Maltas statschef, har enbart representativa uppgifter.
De två partier som finns representerade i parlamentet har växlat vid makten
sedan Malta blev självständigt 1964. Mindre än 10 procent av parlamentets 65
ledamöter är kvinnor. Andelen kvinnor i regeringen är något högre, cirka 14
procent.
Allmänna val ska hållas under första halvåret 2008.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Malta har anslutit sig till de åtta centrala konventionerna om mänskliga
rättigheter i Internationella arbetsorganisationen (International Labour
Organisation, ILO):
− Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105)

− Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och 182)
− Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111)
− Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nr 87 och 98)
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Malta har ett tiotal större sjukhus med över 1 100 läkare. I juni 2007 invigdes
det av SKANSKA uppförda centralsjukhuset ”Mater dei”. Det är ett av de
modernaste i hela Medelhavsregionen. All sjukvård och alla läkemedel är gratis.
Omkring 16 procent av statens utgifter går till hälsosektorn. Medellivslängden
beräknades 2007 till 77 år för män och 81,5 år för kvinnor.
12. Rätten till utbildning
Skola är obligatorisk och kostnadsfri för alla mellan 5 och 16 år. Dessutom
finns flera privatskolor, som i de flesta fall drivs av katolska kyrkan. Dessa blev
avgiftsfria på 1980-talet. Omkring en fjärdedel av Maltas elever går idag i
privatskola.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Malta har ökat kraftigt och motsvarar den i exempelvis
Grekland och Portugal.
Enligt det index som upprättas av FN:s utvecklingsprogram (United Nations
Development Programme, UNDP) rankas Malta som nummer 34 av världens
177 redovisade länder.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Jämställdhetsarbetet går relativt långsamt trots att lagliga förändringar
genomförts för att främja kvinnans ställning. Andelen kvinnor i ledande
befattningar är låg och i exempelvis regeringen är endast 14 procent kvinnor.
Andelen kvinnor i parlamentet är ännu lägre, under 10 procent.
Ett ökande våld mot kvinnor i hemmet har medfört att myndigheterna infört

olika stödåtgärder under 2007, med bland annat skärpta straff för denna typ av
brott. En särskild kommission har upprättats med uppgiften att bland annat
följa utvecklingen i en årlig rapport. Katolska kyrkan och flera ickestatliga
organisationer deltar även i arbetet mot kvinnovåld.
Skilsmässa kan endast ske med kyrkans tillstånd. Aborter är förbjudna enligt
lag.
Att främja prostitution är ett brott som föranleder stränga straff i Malta.
Frågan har på senare tid fått ökad aktualitet efter den omfattande
människohandel i sexuella syften (trafficking) som förekommit med kvinnor från
framför allt flera östeuropeiska länder. Myndigheterna har hittills haft
begränsade framgångar med att stoppa människohandeln, eftersom kvinnorna
ursprungligen rest in i landet lagligt på exempelvis turistvisum.
15. Barnets rättigheter
Maltas regering har visat ett starkt engagemang till förmån för barns rättigheter.
Landet har anslutit sig till FN:s barnkonvention (CRC) och det första
tilläggsprotokollet om barn i väpnade konflikter samt undertecknat
tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.
Lagen förbjuder anställning av barn under 16 år.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Etniskt, språkligt och religiöst är Maltas befolkning mycket homogen och
några omfattande problem inom sådana rättigheter har inte rapporterats. gen
och
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjuden i Malta. Både författningen och
Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna är basen för icke-diskriminering på grund av kön.
Detta tolkas av domstolarna så att övergrepp eller andra former av
diskriminering på grund av sexuell läggning förhindras.

18 Flyktingars rättigheter
Uppemot 4 000 illegala immigranter har de senaste två åren tagit sin tillflykt till
Malta med båt från Nordafrika. Läget för dem beskrivs i flera rapporter som
akut. Den sedan tidigare allvarliga situationen har drastiskt förvärrats i och med
den tiodubbling av antalet illegala immigranter som kommit till Malta.
I avvaktan på asylutredning kan de maltesiska myndigheterna hålla
båtflyktingarna i slutna förläggningar i upp till 18 månader. Havande kvinnor,
barn och äldre hålls i öppna mottagningscenter. Förhållandena i de ofta
överfyllda förläggningarna är svåra. Myndigheterna medger att immigranterna
lever under oacceptabla villkor och att tillräckliga resurser saknas.
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR), särskilda EU-utskott, Amnesty
International och andra internationella organisationer har kritiserat Malta för
rådande förhållanden, inte minst för den långa tid som de illegala immigranterna
hålls i slutna förläggningar.
För Malta har situationen inneburit en besvärlig belastning på landets ekonomi
och givit upphov till social oro och politiska spänningar bland befolkningen.
FN:s flyktingkommissarie finns representerad i Malta och asylsökande har rätt
att rådfråga UNHCR, som har fri tillgång till alla nödvändiga handlingar. Det
förekommer även ett utvecklat samarbete mellan regeringen, FN och andra
humanitära organisationer för att mildra nöden bland immigranterna.
19. Funktionshindrades rättigheter
Under 2007 har Malta skrivit under konventionen med tilläggsprotokoll om
rättigheter för personer med funktionshinder. De funktionshindrades problem
har därmed uppmärksammats ytterligare. Tidigare antog Malta en ny lag, som
innebar att regler för den statliga sektorn på området även skulle gälla privata
företag.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter kan utföra sina

uppgifter utan några som helst restriktioner.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sverige har inte något samarbete med Malta på detta område. Internationella
organisationer har gjort insatser – främst inom flyktingområdet – för att främja
de mänskliga rättigheterna i Malta. UNHCR:s lokalkontor i Valletta har vädjat
till Sverige att ta emot illegala invandrare

Mänskliga rättigheter i Andorra 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Andorra är en av Europas mikrostater – ett furstendöme beläget i den pyreneiska
bergskedjan mellan Spanien och Frankrike. Landet fick först 1993 en egen
konstitution och har sedan dess gradvis moderniserats och internationaliserats. Av de
76 875 invånarna (2004) är endast en tredjedel andorranska medborgare. Samtidigt
tar Andorra emot nio miljoner turistbesök årligen, vilket medför ett stort behov av
utländsk arbetskraft.
Samhällets uppbyggnad präglas därför av en strävan att bevara landets särart och
samtidigt vara konkurrenskraftigt. Tidigare har inkomsterna till stor del kommit från
landets ställning som skatteparadis, från handel med konsumentvaror och från
bankverksamhet. Regeringen arbetar dock på att få bort denna stämpel genom att
införa ett striktare regelverk, ökad öppenhet och dubbelbeskattningsavtal. Istället
satsar man på turism, särskilt vintertid.
Respekten för mänskliga rättigheter (MR) är god. De klagomål som framförs rör
främst gästarbetarnas och de utländska medborgarnas situation. En rad centrala FNkonventioner om MR trädde i kraft i förhållande till Andorra i slutet av 2006.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Andorra är medlem i FN sedan 1993 och är part till följande centrala konventioner
om mänskliga rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollen om enskild klagorätt
och avskaffandet av dödsstraffet (2006)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, Convention on
the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD) (2006)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot

− kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt (1997 respektive
2002)
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr (december 2006)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child (CRC)
samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med
barn (1996 respektive 2001)
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (öppnades för undertecknande 2007 –
undertecknad i mars 2007)
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court
(ICC) (2001)
Andorra är sedan 1993 också medlem av Europarådet och har ratificerat den
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (Europakonventionen)
Andorra är inte part till följande FN-konventioner:
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of all
Persons from Enforced Disappearances (öppnades för undertecknande 2007)
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1966
Andorra har inte fått besök av någon av FN:s olika specialrapportörer.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr respekteras. Fängelserna
håller internationell standard och MR-övervakare tillåts besöka de intagna.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades 1990. Den sista avrättningen ägde rum 1943.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det finns inga uppgifter om inskränkningar i rätten till frihet och personlig säkerhet.
En nationell poliskår svarar för att upprätthålla säkerheten. Polisen kan anhålla en
person upp till 48 timmar utan att ange brottsmisstanken, därefter krävs beslut om
häktning för fortsatt frihetsberövande. Juridiskt biträde måste inte förordnas
omedelbart, vilket är gängse bland Europarådets medlemsstater, utan först inom 24
timmar.
Det förekommer inga kända inskränkningar av rörelsefriheten.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Andorras rättsväsen består av en domstol för tvistemål (Tribunal de Batlles), en
domstol för brottmål (Tribunal de Corts), en högsta domstol (Tribunal Superior de la
Justícia d'Andorra) och en konstitutionsdomstol (Tribunal Constitucional).
Domstolarna är självständiga i förhållande till den exekutiva makten. Domare utses
av ett oberoende rättsligt råd (Consell Superior de la Justícia) bestående av fem
medlemmar som övervakar rättsväsendets funktion. Domare utses på sex år med
möjlighet till förlängning. Domaryrket är oförenligt med andra offentliga uppdrag
liksom med utövandet av andra kommersiella, industriella och professionella
aktiviteter.
Det finns också en Ombudsman som granskar enskildas klagomål mot de
andorranska myndigheterna: ämbetet El Raonador del Ciutadà inrättades 1998 och
innehas sedan 2004 av Pere Canturri Montanya.
Straffbarhetsåldern höjdes 2005 från 16 till 18 år.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter om att straffrihet skulle förekomma.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Samtliga friheter är inskrivna i konstitutionen och respekteras i praktiken. Det finns
två dagstidningar: Diari D'Andorra och El Periódico de Andorra, ett nationellt
radio- och TV-bolag samt privata radio- och TV-stationer. Det finns 4

särskilda band mellan staten och den katolska kyrkan av historiska skäl, men
religionsfriheten respekteras.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Andorra formades som stat på 1200-talet och har haft ett parlament sedan 1419. Det
var dock först genom antagandet av en konstitution 1993 som landet tog steget in på
den internationella scenen. Andorra är ett furstendöme med unik styrelseform –
ämbetet som statschef utövas formellt av två samregerande furstar (Copríncipes):
Frankrikes president och biskopen i den närbelägna spanska staden Seu d'Urgell.
Den lagstiftande makten innehas av generalrådet (Consell General) vars 28
ledamöter utses i allmänna val som hålls vart fjärde år. 14 av ledamöterna utses med
hela landet som valkrets medan landets sju kommuner/församlingar utser två
ledamöter var. För närvarande är 7 ledamöter i generalrådet kvinnor, vilket motsvarar
25 procent. Det senaste valet hölls i april 2005 med deltagande av fem politiska
partier. Rösträttsåldern är 18 år och endast andorranska medborgare har rösträtt.
Antalet röstberättigade personer var 16 022 och valdeltagandet 80 procent.
Regeringen har den verkställande makten och är ansvarig inför generalrådet.
Regeringschefen, för närvarande liberalen Albert Pintat, utses av generalrådet och
utser därefter själv sina ministrar, vilka inte samtidigt får vara ledamöter i
generalrådet. För närvarande har regeringen 12 medlemmar, varav 4 kvinnor –
däribland utrikesministern. Regeringschefen får inneha ämbetet högst två
mandatperioder i följd.
För att bli medborgare i Andorra måste man ha minst en förälder som är medborgare
i landet. Personer med uppehållstillstånd i Andorra kan förvärva medborgarskap efter
att ha varit stadigvarande bosatta i landet i 25 år. Barn som är födda av utländska
medborgare med uppehållstillstånd i Andorra och som bott hela sitt liv i landet kan få
andorranskt medborgarskap vid 18 års ålder. Dubbelt medborgarskap är inte tillåtet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor Det finns knappast någon arbetslöshet i
Andorra. Utländska gästarbetare, ofta från Latinamerika, kommer till landet på

tidsbegränsade arbetstillstånd för sysselsättning inom turistnäringen. Den kritik när
det gäller mänskliga rättigheter som tidigare riktats mot Andorra har gällt
diskriminering vid urvalet av gästarbetare, att personer med hälsoproblem inte
beviljas arbets- och uppehållstillstånd, men under året som gått har någon sådan
diskussion inte rapporterats.
Fackföreningar finns och får verka utan inskränkningar.
Andorra är inte medlem i den Internationella arbetsorganisationen ILO och har inte
heller ratificerat någon av ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den andorranska hälso- och sjukvården håller hög standard och är fritt tillgänglig för
alla invånare. Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s statistik över världens länder
har Andorra och Sverige ungefär samma siffror i fråga om hur stor andel av den
totala budgeten som regeringen spenderar på hälsosektorn (7,1 procent), hur stort
bidraget är per invånare (2 453 US-dollar) och antalet läkare per invånare (3,7).
Befolkningen i Andorra har den högsta medellivslängden i världen. Den
sammanvägda genomsnittliga åldern för män och kvinnor vid dödsfallet är 83.5 år.
12. Rätten till utbildning
Skolgången är kostnadsfri och obligatorisk mellan 4-16 år. Omkring 35 procent av
barnen går i fransk grundskola, 35 procent i spansk och bara 29 procent i
andorranska skolor. Skolbyggnader byggs och underhålls av andorranska
myndigheter, som också betalar för de andorranska lärarna medan de spanska och
franska lärarna betalas privat av föräldrarna. Skolorna följer den spanska läroplanen
och deras slutbetyg erkänns av det spanska utbildningssystemet. Ett universitet
inrättades 1997. Universitet ägnar sig främst åt distansutbildning. Det finns två
högskolor, med sjuksköterske- respektive datautbildning. Efter gymnasieexamen
beger sig alltså den som vill läsa vidare oftast utomlands, främst till Spanien
(Katalonien) eller Frankrike. Läskunnigheten är 100 procent.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard Andorra har dubbelt så hög
bruttonationalprodukt per invånare som genomsnittet i Europa och det finns ingen

arbetslöshet, vilket lockar inte bara spanjorer, fransmän och portugiser att flytta dit
utan också andra utländska gästarbetare som sysselsätts inom turistnäringen.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Frågor om kvinnors rättigheter handläggs av hälso-, välfärds- och familjeministeriet
inom vilket det finns en särskild statssekreterare med ansvar för familjefrågor,
inklusive jämställdhets- och kvinnofrågor.
Konstitutionen förbjuder diskriminering men samhällssynen är fortfarande
förhållandevis traditionell med stereotypa uppfattningar om kvinnors och mäns olika
roller i hemmet, på arbetet och i samhällslivet – även om kvinnor börjat ta mer plats
också i det politiska livet.
Våld mot kvinnor polisanmäls i liten utsträckning men rapporteras till lokala
frivilligorganisationer (kvinnojourer) som Andorran International Women's
Association (AIWA) och Andorran Women's Association (AAW). Våld mot kvinnor
faller under den allmänna strafflagen. Det finns en statlig hotline för kvinnor som
utsatts för våld liksom medicinska och psykologiska resurser.
Prostitution är inte tillåtet.
Abort är inte tillåtet men hälsovården täcker kostnaden för att utföra abort i
Frankrike eller Spanien.
Barnomsorg tillhandahålls utan kostnad.
Det första valet i Andorra hölls 1933 men kvinnlig rösträtt infördes inte förrän 1970
och kvinnlig valbarhet 1973.
15. Barnets rättigheter
Myndigheterna arbetar aktivt med lärarutbildning och projekt för att sprida
kunskapen om barns rättigheter i skolorna. Andorra är part till barnkonventionens
tilläggsprotokoll om barn i väpnade konflikter trots att landet inte har några väpnade
styrkor.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
I Andorra är andorranerna själva i minoritet – de egna medborgarna utgör endast 23
500 av de 76 875 invånarna (2004), eller cirka 30 procent. Övriga större
befolkningsgrupper är spanjorer (43 procent), portugiser (11 procent) och fransmän
(7 procent). Andorra är det enda land i världen med katalanska
som enda officiella språk, men utbildning erbjuds också på spanska och franska.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Den fråga om diskriminering på grund av sexuell läggning som uppmärksammats i
Andorra gäller att homosexuella inte tillåts som blodgivare.
18. Flyktingars rättigheter
Andorra har inte ratificerat FN:s flyktingkonvention och det finns ingen möjlighet att
söka asyl i landet. Det finns heller inget mottagningssystem för invandrare.
Regeringen samarbetar dock med FN:s flyktingkommissarie och
frivilligorganisationer inom området. Under 2006 tog Andorra för första gången
emot invandrare av humanitära skäl. Det var fem eritreaner, som ingick i en större
grupp av afrikanska migranter och som hade räddats av en spansk fiskebåt på
Medelhavet utanför Malta.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrade medborgare har rätt till pension och gratis sjukvård.
Lagstiftningen påbjuder att nya byggnader ska vara anpassade för personer med
funktionshinder. All form av diskriminering av funktionshindrade inom
utbildningsväsendet och statliga institutioner är förbjuden.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett tiotal frivilligorganisationer på MR-området, varav de mest aktiva
arbetar med kvinnofrågor. Röda korset är representerat i landet.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Det genomförs inga egentliga internationella insatser för att främja mänskliga
rättigheter i Andorra.

Mänskliga rättigheter i Monaco 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget för de mänskliga rättigheterna i Monaco är generellt sett mycket gott,
och levnadsstandarden är bland de högsta i världen. Då monegaskerna utgör
en minoritet av befolkningen bär lagstiftningen starka inslag av nationell
preferens, för att säkra de egna medborgarnas tillgång till arbete och sociala
förmåner. Viss laglig diskriminering av kvinnor kvarstår, främst i överföringen
av medborgarskap. Monaco arbetar kontinuerligt med att anpassa sin
lagstiftning efter sina internationella åtaganden. Som exempel kan nämnas den
lag om yttrandefrihet som antagits efter tillträdet till Europakonventionen för
mänskliga rättigheter i november 2005.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Monaco är medlem i FN sedan 1993 har bland annat ratificerat följande
konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa
protokollet om avskaffandet av dödsstraffet. Protokollet om enskild
klagorätt har inte ratificerats.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), men inte det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), men inte det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr.

- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt det tillhörande protokollet om barn i väpnade konflikter.
Protokollet om handel med barn har undertecknats, men inte
ratificerats.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, dock inte
protokollet från 1966 om flyktingars rättsliga ställning.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC) undertecknades den 18 juli 1998 men har ännu inte
ratificerats.
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen),
det sjätte tilläggsprotokollet om dödsstraffets avskaffande i fredstid och
protokoll nr 13 om dödsstraffets avskaffande under alla
omständigheter.
De reservationer som gjorts till konventionerna ovan är främst hänförliga till så
kallad nationell preferens, vilket innebär att Monaco velat behålla lagstiftning
som gynnar landets egna medborgare, exempelvis att monegasker har förtur
vid anställning framför sökande av andra nationaliteter.
Monaco för en kontinuerlig dialog med merparten av FN:s
konventionskommittéer, men det kan noteras att man upprepade gånger
rapporterat med flera års försening.
FN:s specialrapportörer har inte genomfört några besök och inga planeras. Inte
heller finns det någon stående inbjudan. Europarådets kommitté mot tortyr
(CPT) genomförde i mars 2006 ett fyra dagar långt besök för att för första
gången undersöka situationen för frihetsberövade i landet. Rapporten
offentliggjordes den 31 maj 2007.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Konstitutionen förbjuder uttryckligen tortyr och annan inhuman och
förnedrande behandling. Det finns inga uppgifter om att rätten till liv,

kroppslig integritet och förbud mot tortyr inte efterlevs, jämför dock avsnitt 18
nedan. Inte heller finns några uppgifter om att myndigheterna godtyckligt
skulle ha berövat medborgare livet, eller att politiska mord skulle förekomma.
Fängelseförhållandena är i enlighet med internationell standard med separata
avdelningar för unga lagöverträdare, män och kvinnor. Representanter för
Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) besökte under 2006 landets fängelser
och psykiatriska institutioner. Rapporten från besöket, som enligt CPT överlag
gav ett positivt intryck, innehåller bland annat rekommendation om
förbättringar av förhållandena för frihetsberövade. Monacos regering har i sitt
skriftliga svar på rapporten åtagit sig att vidta relevanta åtgärder med anledning
av rapportens innehåll.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades formellt för alla brott genom den nya konstitutionen
1962. I praktiken tillämpades dock inte dödstraffet längre, då den sista
avrättningen ägde rum 1847. Vidare har Monaco tillträtt det sjätte protokollet
till Europakonventionen om dödsstraffets avskaffande i fredstid samt
protokoll nr 13 om dödsstraffets avskaffande under alla omständigheter.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Konstitutionen garanterar medborgarnas frihet och säkerhet. Ingen ska heller
frihetsberövas utan stöd i lag. Det finns inga uppgifter om godtyckliga
frihetsberövanden. Med undantag för den som tas på bar gärning, kan ingen
arresteras utan ett skriftligt motiverat domstolsbeslut som ska delges vid
arresteringen eller senast inom 24 timmar. FN:s kommitté mot tortyr, liksom
CPT, har kritiserat Monaco för att en frihetsberövad person inte omgående
måste informeras om grunden till frihetsberövandet samt att rätten till advokat
inte inträder förrän efter 24 timmar. Regeringen har åtagit sig att ändra lagen
till internationell standard.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen fastslår grundläggande straffrättsliga principer såsom att inget
straff får utdömas utan stöd i lag och förbud mot retroaktiv lagstiftning.

Konstitutionen garanterar domstolarnas självständighet i förhållande till den
verkställande makten. Domare utses av fursten på förslag av chefen för
Direction des Services Judiciaires som är den myndighet som alla domstolar är
underställda. Myndighetschefen svarar inför fursten och är inte medlem av
regeringen. Fursten har ingen funktion i den dömande verksamheten.
Medborgare som upplever att någon lag står i strid med konstitutionen kan
föra talan om det vid domstol. Domstolarna har också möjlighet att avgöra om
rättigheter enligt internationella fördrag och konventioner är direkt tillämpliga.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer såvitt känt inte.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Mötes- och föreningsfriheten är fastslagen i konstitutionen. För att bilda en
förening bestående av enbart monegasker räcker det med en anmälan till
myndigheterna. Finns utländska medborgare bland medlemmarna krävs
däremot tillstånd, vilket hittills inte nekats någon. Ett lagförslag som
undanröjer denna skillnad utarbetas sedan flera år tillbaka, men har ännu inte
antagits.
År 2005 antogs en lag om yttrandefrihet, tillämplig på alla former av offentliga
yttranden, inklusive press, radio och tv. Kränkande yttranden på grundval av
ras, etnicitet, religion eller sexuell läggning är straffbara. I samband med att
Monaco tillträdde Europakonventionen inkluderades en reservation där man
förklarade att artikel 10 rörande yttrandefriheten skulle gälla utan inverkan på
reglerna om förtal av furstehuset. Enligt den monegaskiska strafflagen är det
belagt med böter att skriva något i syfte att offentligen underminera fursten
eller hans familj, om det görs med uppsåt att skada.
Katolicismen är officiell statsreligion, men konstitutionen garanterar
religionsfrihet och det finns inga uppgifter om förföljelse av religiös art. Övriga
trossamfund tillåts verka i landet efter registrering hos regeringen, och alla
församlingar har samma rätt till subventioner och lyder under samma

skattregler. Inga samfund nekades registrering under 2005. Förhållandet mellan
Monaco och den katolska kyrkan regleras genom en konvention, som bland
annat medför att landets katolska präster är statligt anställda.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Monaco är en konstitutionell monarki, där arvsrätten tillkommer medlemmar
av furstehuset Grimaldi. Nuvarande regent är Albert II, som sedan april 2005
är rikets statsöverhuvud och representerar landet i dess relationer till andra
stater och internationella organisationer.
Den verkställande makten utövas av fursten i samarbete med statsministern.
Statsministern, som kan vara fransk eller monegaskisk medborgare, utnämns av
prinsen efter godkännande av den franska regeringen. Utnämningen regleras i
en konvention mellan Frankrike och Monaco. Statsministern bistås av en
regering (Conseil de gouvernement) bestående av fem ledamöter med ansvar
över var sitt departement. Regeringen är endast ansvarig inför fursten.
Den lagstiftande makten utövas gemensamt av fursten, som har initiativrätt till
lagarna, och parlamentet (Conseil National). Parlamentet har 24 ledamöter som
väljs för mandatperioder på fem år i direkta och hemliga val där endast
monegaskiska medborgare över 18 år har rösträtt. Vid det senaste valet i
februari 2003 var 5 800 personer inskrivna i röstlängden. Valbar är den, man
eller kvinna, som är monegaskisk medborgare sedan fem år tillbaka och har
fyllt 25 år. För närvarande är två partier representerade i parlamentet; Union
pour Monaco (UPM) med 21 platser och Union Nationale et Democratique
(UND) med tre mandat. Fem av ledamöterna är kvinnor. Parlamentet röstar
igenom lagarna och har även möjlighet att lägga fram egna lagförslag. Efter
samråd med Kronrådet, se nedan, kan prinsen upplösa parlamentet och utlysa
nyval.
Det finns tre rådgivande organ. I frågor som rör statens högre intressen rådgör
fursten med Kronrådet (Le Conseil de la Couronne) som består av sju
medlemmar av monegaskisk nationalitet, utsedda av prinsen och parlamentet för
en period av tre år. Kronrådet ska konsulteras i frågor som rör internationella

konventioner, upplösning av parlamentet och nådeansökningar. Statliga rådet
(Conseil d'Etat) har tolv medlemmar som inte behöver vara monegasker, och
har en rådgivande funktion i lagstiftningsarbetet. Bland de 33 ledamöterna i
ekonomiska rådet (Conseil Economique et Social) finns representanter för
arbetsgivare och fackföreningar.
Den dömande makten tillkommer enligt konstitutionen fursten, men all
utövning har delegerats till de monegaskiska domstolarna.
Monaco har en konstitutionell domstol (Tribunal Suprême), med kompetens att
döma i frågor som rör konstitutionen och avgör i jurisdiktionsfrågor.
Hela Monacos territorium utgör en enda kommun, och beslut på lokal nivå
fattas i kommunfullmäktige (Conseil Communal) där borgmästaren är
ordförande.
Rådet har 15 medlemmar, som väljs på fyra år i direkta val och ett system med
proportionell representation. Efter det senaste valet som ägde rum 2003 är fem
av ledamöterna kvinnor. Församlingens främsta uppgift är att rösta om den
kommunala budgeten och ska rådfrågas vid byggandet av nya bostadshus,
större offentliga arbeten med mera.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Omkring 33 000 personer pendlar dagligen från grannländerna, främst
Frankrike och Italien, för att arbeta i Monaco. Landet har cirka 44 000
löntagare, varav 40 000 arbetar i den privata sektorn och 4 000 i den offentliga.
Majoriteten av arbetstillfällena återfinns inom handel-, service- och
banksektorn. Arbetslösheten är i princip obefintlig.
År 2006 var den lagstadgade minimilönen 8,27 euro i timmen eller 1398 euro i
månaden. Lagen föreskriver 39 timmars arbetsvecka, men företag har möjlighet
att tillämpa 35 timmars arbetsvecka om de önskar. Arbetsförhållandena är

generellt sett goda. Hälso- och säkerhetskrav bestäms i lag och övervakas av
skyddsombud på företagen och av regeringens särskilda arbetsinspektör.

barns roll i samhället sker inom ramen för lektioner i samhällskunskap.
Läs- och skrivkunnigheten är 99 procent.

Arbetstagare har rätt att neka arbete som kan äventyra hälsa eller säkerhet, utan
att riskera att mista sin anställning. Det finns inga uppgifter om diskriminering i
arbetslivet på grund av kön, hudfärg, religion eller politisk åsikt. En lag från
1974 slår fast principen om lika lön för lika arbete. Det ställs inget krav på
bosättning i landet för att få tillgång till sociala förmåner relaterade till arbete.
I konstitutionen garanteras alla människors rätt att försvara sin yrkeskårs
rättigheter eller intressen genom facklig verksamhet. Även föreningsfriheten
och rätten att strejka erkänns, med vissa lagstadgade undantag. Såväl statligt
anställda som utländska medborgare har strejkrätt. Union des syndicats de
Monaco (USM), etablerad 1944, är centralorganisationen för alla monegaskiska
fackföreningar. Endast en liten del, cirka 10 procent, av arbetstagarna i
Monaco är fackligt organiserade. Den senaste femårsperioden organiserades sju
strejkdagar, varav den senaste i november 2006.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Monaco är mycket hög.
Landets yta på endast två kvadratkilometer ger Monaco svårigheter att
garantera vissa skyldigheter under konventioner som ICCPR, till exempel
rätten till bostad. Där förekommer viss diskriminering mellan medborgare och
invånare av andra nationaliteter. Rätten till bostad tillkommer endast den som
varit bosatt i Monaco sedan fem år tillbaka.

Monaco är inte medlem i den internationella arbetsorganisationen ILO och har
följaktligen inte ratificerat dess åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter på området.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Tillgången till vård och hälsotillståndet överlag är mycket gott. Enligt
Världshälsoorganisationen (WHO) var hälsosektorns andel 9,9 procent av
BNP under 2004. Under 2005 var förväntad livslängd 78 år för män och 85 år
för kvinnor. För tillgång till fri sjukvård krävs att invånaren har varit bosatt i
Monaco sedan minst fem år tillbaka.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Genom 1962 års konstitution infördes kvinnlig rösträtt, och i ett tillägg från
2002 fastslås att män och kvinnor skall vara jämlika. Fortfarande kvarstår dock
viss laglig diskriminering av kvinnor i reglerna för överföring av monegaskiskt
medborgarskap. Vid giftermål med en monegaskisk man kan en utländsk
kvinna söka medborgarskap i Monaco först efter 5 år, medan en man som
gifter sig med en monegaskisk kvinna kan ansöka omgående. Lagstiftningen på
området är under översyn. Nyligen infördes en ändring som gav kvinnor som
fått sitt medborgarskap genom giftermål möjlighet att överföra det till sina barn
under 18 år. Fortfarande gäller dock att dessa kvinnor inte kan överföra
medborgarskapet till sina barn i händelse av skilsmässa, något som är möjligt
för män.

12. Rätten till utbildning
Utbildning är obligatorisk och kostnadsfri fram till 16 års ålder. I Monaco är 30
procent av de inskrivna eleverna bosatta utanför landets gränser, men deras
villkor är desamma som för dem som bor i Monaco.

Abort var tidigare inte tillåtet under några omständigheter. FN:s kommitté för
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har rekommenderat Monaco att
häva förbudet i fall där det finns medicinska skäl för abort eller där graviditeten
är ett resultat av incest eller våldtäkt. I oktober 2006 antogs en lag som tillåter
abort under sådana omständigheter. Beslutet var kontroversiellt med tanke på
katolska kyrkans starka ställning i landet (jämför avsnitt 8).

Undervisning i mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, jämlikhet och

Rätten till lika lön för lika arbete garanteras genom lag, och den statliga

arbetsinspektören kan ålägga företag att visa dokumentation att principen
efterlevs. Trots detta får kvinnor enligt inofficiella uppskattningar 20 procent
mindre i lön för samma arbete. Vissa yrken är fortfarande stängda för kvinnor,
som brandman och polis. En arbetsgivare får inte avskeda en kvinna på grund
av graviditet, undersöka om hon är gravid eller använda det som argument för
att inte anställa henne. Kvinnan är inte skyldig att uppge om hon är gravid vid
anställningsintervju. Efter avslutad föräldraledighet har hon rätt att återuppta
sitt arbete på samma eller en liknande position, med samma lön. Där förut rätt
till vissa bidrag enbart tillkom mannen som familjeöverhuvud, kan nu även en
kvinna få dem. I maj 2006 antogs en lag om pappaledighet, som ger fadern rätt
till 12 dagars ledighet.

Monaco har inga egna väpnade styrkor och följaktligen är inte barns deltagande
i strider eller förband aktuellt. De grupper som har militär status är furstens
vakter och brandmännen, med en åldersgräns på 21 år för anställning. Landet
har likväl ratificerat Barnkonventionens tilläggsprotokoll om barn i väpnad
konflikt.

Våld i hemmet och våld mot kvinnor faller under allmän strafflag. En särskilt
utbildad grupp inom polisen har ansvar för att ta hand om våldsutsatta
kvinnor, och det har även skapats ett kriscentrum dit drabbade kvinnor kan
vända sig. Människohandel (trafficking) är straffbart, liksom prostitution och
koppleri.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
I Monaco är de egna medborgarna i minoritet, runt 7 600 personer av
befolkningens 32 000. Staten har bedömt att det därför är nödvändigt att vidta
vissa åtgärder för att värna om sina medborgare. Som exempel kan nämnas de
tidsgränser på bosättning under fem år innan utländska medborgare har rätt till
bostad, fri sjukvård och andra sociala förmåner. Enbart monegasker har
rösträtt och är valbara till de nationella och lokala församlingarna, och
medborgarskapet måste ha beviljats fem år innan valdagen. De största
grupperna utländska medborgare kommer från Frankrike och Italien.

Kvinnor är valbara till den kommunala och nationella församlingen på samma
villkor som män. Emellertid utgör kvinnor fortfarande en minoritet; endast
fem av 15 medlemmar i kommunfullmäktige och fem av 24 i parlamentet. I
regeringen finns inga kvinnliga ministrar.
15. Barnets rättigheter
De senaste åren har Monaco moderniserat sin civilrättsliga lagstiftning som
tidigare gjorde skillnad på legitima barn, det vill säga barn födda inom
äktenskapet, samt utomäktenskapliga barn. I praktiken förekommer
fortfarande viss diskriminering, bland annat inom socialförsäkringssystemet.
Ersättning vid dödsfall i arbetet utbetalas exempelvis endast till den avlidnas
inomäktenskapliga barn.
Minimiåldern för anställning är 16 år och särskilda regler styr arbetsvillkoren
för 16-18-åringar.

Barn under 13 års ålder kan inte hållas straffrättsligt ansvariga för sina
gärningar. Straffmyndighetsåldern är 18 år, varefter individen döms på samma
villkor som en vuxen. För gärningsmän mellan 13 och 18 år tillämpas en
reducerad straffskala och ett eventuellt frihetsberövande straff avtjänas på en
separat avdelning.

Konstitutionen slår fast att franska är det officiella språket, men press och
radio finns även tillgänglig på italienska och engelska.
Monaco har inte undertecknat Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter och inte heller konventionen om regionala språk och
minoritetsspråk.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagen om yttrandefrihet förbjuder kränkande uttalanden med hänsyn till
sexuell läggning. Det finns inga uppgifter om förföljelse eller diskriminering
sanktionerad av staten.

18 Flyktingars rättigheter
Enligt avtal med Frankrike behandlas alla asylansökningar som inkommer till
Monaco av franska myndigheter, vars beslut landet följer. FN:s kommitté mot
tortyr (CAT) har ifrågasatt avsaknaden av förbud i monegaskisk lag att
återsända en person till land där han eller hon riskerar att utsättas för tortyr
eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
(nonrefoulement).
Monaco har invänt att alla avvisningar sker först till franskt
territorium, eftersom det omger landet och att Frankrike i sin tur är bundet av
Tortyrkonventionens förbud.
19. Funktionshindrades rättigheter
Diskriminering av funktionshindrade på arbetsmarknaden, inom
utbildningssektorn och sjukvården är förbjuden enligt lag. Regeringen har
vidtagit åtgärder för att alla offentliga byggnader ska vara tillgängliga även för
funktionshindrade.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Monaco finns ett flertal frivilligorganisationer, men dessa är i huvudsak
inriktade på sociala frågor och välgörenhet. Registrerade föreningar uppbär
statligt stöd. Röda Korset har en lokalavdelning, medan organisationer med
särskilt fokus på mänskliga rättigheter som Amnesty International inte är
representerade. Detta beror dock inte på något statligt förbud. Organisationer i
grannländerna observerar till viss del även situationen i Monaco.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sverige har inget samarbete med landet som inbegriper insatser för mänskliga
rättigheter. FN har kontinuerlig dialog med landet genom konventionernas
olika övervakningskommittéer. Europarådets parlamentariska församling
genomförde i juni 2006 ett besök för att undersöka hur Monaco efterlevt sina
skyldigheter efter inträdet 2005. Församlingen gjorde den 28 juni 2007 en

uppföljning av Monacos åtaganden inom ramen för Europarådet.

Mänskliga rättigheter i San Marino 2007

4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer inte.

ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
De grundläggande rättigheterna garanteras i lagstiftning och respekten för de
mänskliga rättigheterna i San Marino är generellt sett god.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtyckligt frihetsberövande och garanterar rätten till
rättshjälp. San Marino är inte formell medlem av Schengen-samarbetet, men på
grund av landets öppna gränser till Italien gäller i praktiken Schengen-reglerna
om personers fria rörlighet och gränskontroll. Medborgare i San Marino har
rätt att resa fritt inom Schengen-området.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
San Marino har ratificerat huvuddelen av konventionerna på de mänskliga
rättigheternas område:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, (ICCPR), samt
de fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,(CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
- Konventionen om barnets rättigheter, (CRC) samt undertecknat de två
tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med
barn
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, (ICC)
- Konventionen mot tortyr, (CAT)
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, (CPD)
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
För närvarande har San Marino inga utestående rapporter till
konventionskommittéer.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Enligt lag är kränkningar av dessa rättigheter förbjudna.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
De rättsliga instanserna är enligt lag avskilda från den exekutiva och
lagstiftande makten. Detta respekteras även i praktiken. Det finns inget som
tyder på korruption och maktmissbruk från statsmaktens sida.
Domarna i högsta domstolen utses på fyra år av parlamentet. För att garantera
opartiskhet fanns tidigare ett lagstadgat krav på att domare i de lägre
instanserna inte skulle vara medborgare i San Marino. Detta krav upphävdes
genom en reform 2004, men i praktiken arbetar många av de utländska, främst
italienska, domarna kvar.
7. Straffrihet
Inga uppgifter finns om att straffrihet förkommer.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, tryck-, förenings-, församlings- och religionsfrihet inklusive rätten
att ansluta sig till politiska och fackliga organisationer är garanterade i lag. San
Marino har en statlig tv- och radiostation och två dagstidningar samt har
tillgång till italiensk media.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I San Marino råder politisk pluralism och flerpartisystem. Val till parlamentet
hålls vart femte år. Parlamentet består av 60 ledamöter. Två av parlamentets
medlemmar utses att tillsammans vara statschefer under en sexmånadersperiod

då de också fungerar som regeringschefer. Regeringen har ytterligare tio
medlemmar (statssekreterare) som utses av parlamentet. Den statssekreterare
som ansvarar för utrikesministeriet har även vissa funktioner som
premiärminister. Landet styrs sedan valet 2006 av ett kristdemokratiskt parti,
som i valet fick knappt 33 procent av rösterna.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetstiden är enligt lag 36 timmar per vecka och lönerna bedöms vara skäliga.
Nästan en fjärdedel av arbetskraften i San Marino är bofast i Italien och
pendlar till San Marino.
I lag stadgas att alla arbetare (förutom personal anställd inom militära organ)
har rätt att organisera sig i fackföreningar. Fackföreningarna kan agera utan
inskränkningar även om det finns starka band till vissa politiska grupperingar.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Rätten till sjukvård är garanterad i lag och det finns inga tecken på
diskriminering.
12. Rätten till utbildning
Skolgång är obligatorisk upp till 16 års ålder. Barn upp till 18 år är garanterade
fri skolgång och majoriteten slutför grundskoleutbildningen. Utbudet av
eftergymnasial utbildning i San Marino är begränsat, men sanmarinier har rätt
att söka till italienska universitet.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden anses god i förhållande till övriga Europa.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor är underrepresenterade i regering och parlament. Efter det senaste
parlamentsvalet 2006 är endast 7 av 60 ledamöter kvinnor, vilket är en

försämring jämfört med tidigare. Det har förekommit kvinnliga statschefer.
I lagen finns bestämmelser till skydd för våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor i
hemmet bestraffas enligt allmän strafflag.
Det finns ett antal lagar som skyddar kvinnor mot diskriminering i arbetslivet
och det finns inga formella hinder mot att kvinnor gör karriär inom
försvarsmakten, polisväsendet eller politiken. En oberoende kommission har
inrättats i parlamentet för att främja jämställdhet.
15. Barnets rättigheter
Barnens ställning i San Marino bedöms som god, bland annat mot bakgrund av
de väl utbyggda hälso- och utbildningssektorerna.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Ingen etnisk, språklig eller religiös minoritet finns i San Marino. Den totala
folkmängden i San Marino är cirka 30 000.
De senaste åren har ett ökande antal utländska medborgare sökt sig till San
Marino. Samhället har i stort en öppen och tolerant inställning till utländska
medborgare, men vissa tendenser till intolerans har den senaste tiden
uppmärksammats. Europarådet har uppmanat myndigheterna att förstärka det
juridiska och institutionella skyddet mot diskriminering, bland annat genom att
uttryckligen straffbelägga vissa rasistiskt relaterade gärningar samt inrätta en
myndighet motsvarande diskrimineringsombudsmannen. San Marino
uppmanas även att vidta åtgärder i förebyggande syfte för att främja integration
och interkulturell dialog.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Enligt lag är diskriminering av homosexuella förbjudet och det finns inga
rapporter som visar att sådan diskriminering skulle förekomma. Med tanke på
den katolska kyrkans starka ställning finns skäl att anta att kyrkans
familjepolitiska ställningstaganden har stort inflytande i samhället.

18. Flyktingars rättigheter
Genèvekonventionen angående flyktingars rättigheter har ännu inte
undertecknats. Även San Marino påverkas av invandrarströmmarna till Italien.
Därför pågår en översyn av flykting- och migrationspolitiken, liksom frågan
om en eventuell anslutning till flyktingkonventionen. Flyktingstatus regleras i
dagsläget inte i lag, men parlamentet beslutar om beviljande av flyktingstatus i
enskilda fall. Regeringen uppges samarbeta med UNHCR och andra
humanitära organisationer för att hjälpa flyktingar.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det förekommer inga specifika rapporter om diskriminering av
funktionshindrade. Lagstiftning som syftar till att garantera funktionshindrades
tillträde till arbetsmarknaden och till offentliga miljöer finns. Uppgifter finns
dock om att funktionshindrade ofta möter praktiska svårigheter i vardagslivet,
eftersom den allmänna miljön ofta inte är handikappanpassad.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Inga inhemska oberoende organisationer för mänskliga rättigheter finns
etablerade i San Marino, men väl ett flertal intresseföreningar och
frivilligorganisationer för exempelvis funktionshindrade och sjuka. Regeringen
inbjuder internationella organisationer att undersöka situationen rörande de
mänskliga rättigheterna.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Från november 2006 till april 2007 var det San Marinos tur att under sex
månader inneha ordförandeskapet för Europarådets Ministerkommitté. De
områden man främst ville fokusera på under ordförandeskapet var utbildning,
relationer mellan olika religioner och kulturer samt våld mot kvinnor och barn

Mänskliga rättigheter i Vatikanstaten 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Vatikanstaten är världens minsta självständiga stat. Det fullständiga namnet är
Vatikanstadsstaten, i dagligt tal Vatikanen.
Heliga stolen är den kyrkorättsliga benämningen på påveämbetet och på den
romerska kurian, som är dess centrala administrativa centrum med vars hjälp
påven utövar sitt ämbete. Man brukar säga att Heliga stolen inte är en stat, men
den har en stat. Vatikanstadsstaten tillkom 1929 då Heliga stolen och Italien
undertecknade de tre så kallade Lateranfördragen.
Att vara medborgare i Vatikanstaten är snarast att jämföra med att ha
diplomat- eller tjänstepass eller dylikt. Det rör sig sålunda främst om ett
arbetsrelaterat, tillfälligt medborgarskap. I dag räknar man med att det finns
500 sådana medborgare. Därtill kommer ungefär 300 personer som enbart
räknas som bosatta i Vatikanen. Antalet personer som dagligen arbetar i
Vatikanen är betydligt större, mellan 3 000 och 4 000.
Förverkligandet av mänskliga rättigheter har länge varit ett av den katolska
kyrkans främsta mål och påven Benedictus XVI är en av de främsta pådrivarna.
Det samma kan sägas om hans företrädare Johannes Paulus II (1978-2005),
som ofta betecknats som de mänskliga rättigheternas påve. Mot denna
bakgrund är det föga förvånande att läget för de mänskliga rättigheterna är
utomordentligt gott i Vatikanstaten.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Heliga stolen har tillträtt följande konventioner:
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)

− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967.
Något besök av FN:s olika specialrapportörer har inte varit aktuellt.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det förekommer inga uppgifter om tortyr. Den katolska kyrkan är stark
motståndare till abort.
4. Dödsstraff
Den katolska kyrkan med påven i spetsen är sedan länge motståndare till
dödsstraffet. Vatikanen har dock formellt inte tillträtt konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter eller något av dess frivilliga protokoll.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Inga godtyckliga frihetsberövanden eller restriktioner förekommer. Den
personliga säkerheten i Vatikanstaten är mycket hög. De stölder och fåtaliga
våldsbrott som förekommer sker nästan uteslutande på Petersplatsen dit alla
Romturister har fritt tillträde. Denna stora, öppna plats har Vatikanen och
italienska polisen gemensam tillsyn över.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Den kanoniska rätten, den kyrkliga lagstiftningen, har lämnat djupa spår i den
västerländska rättskipningen. Men idag spelar den påvliga rättskipningen en
underordnad roll. Men tre påvliga domstolar finns det alltjämt: Apostoliska
biktöverdomstolen, Högsta domstolen för den apostoliska signaturen och den
mest omtalade, den Romerska rotan. Alla dessa tre domstolar kan döma
katoliker oavsett vilka stater de är medborgare i.

Apostoliska biktöverdomstolen leds av en kardinal. Den dömer i svåra fall
av dödssynder, det vill säga synder som begås i fullt medvetande om att man
syndar mot Gud.
Högsta domstolen är en form av kassationsdomstol, det vill säga den prövar
om en annan domstol formellt handlat korrekt eller inte.
Den tredje – Romerska rotan – är den mest kända och är kyrkans centrala
appellationsdomstol. Här kan man överklaga domslut som fattas på stiftsnivå
under biskoparnas ledning. Att denna domstol är så omtalad beror på att den
slutgiltigt avgör frågor om upphävande av äktenskap.
Militärdomstolar eller andra extraordinära domstolar förekommer inte.
Vatikanstatens rättskällor är den kanoniska lagen och en apostolisk
konstitution, kompletterade med särskilda dekret och konventioner. När dessa
inte förslår tillämpas italienska civil- och kommunallagar.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Det finns ingen arbetslöshet i Vatikanstaten. Det förekommer inte heller någon
form av tvångsarbete. Eftersom flertalet som arbetar i Vatikanen ser sitt arbete
mer som ett kall än något annat är frågan om lönenivåer och arbetstider inte så
aktivt diskuterad. Präster och nunnor är inte anslutna till fackföreningar.
Personer som har andra uppgifter än dessa och som ofta bor i Rom kan ansluta
sig till italienska fackföreningar.
Heliga stolen är inte medlem i ILO (International Labour Organisation) och
har därför inte antagit några av dess konventioner.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Tillgången till medicinsk expertis och vård är mycket god. Den erbjuds i första
hand vid de många framstående katolska kliniker och sjukhus som finns runt
om i Rom.

7. Straffrihet
Inga uppgifter om straffrihet förekommer.

12. Rätten till utbildning
För barn och ungdomar erbjuds skolutbildning av hög kvalitet vid skolor som
drivs i katolska kyrkans regi. För högre utbildning finns en rad framstående
katolska universitet av högsta internationella klass.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Vatikanstatens medborgare åtnjuter alla yttrande-, tryck-, mötes-, föreningsoch
religionsfrihet. I realiteten är dock alla medborgare romersk-katolska
trosutövare.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Hög västeuropeisk standard råder i Vatikanstaten.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Påven, som formellt sett är en absolut monark vald av ett kardinalskollegium,
är statschef i Vatikanstaten. Han är samtidigt biskop av Rom och överhuvud
för den katolska kyrkans universella centrum, den Heliga stolen.
Något parlament finns inte och inte heller politiska partier.
Statssekretariatet är kärnan i den påvliga administrationen, kurian, och den
kardinal som leder verksamheten där fungerar i praktiken som regeringschef.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
I många år har det framförts krav på att påven ska utse fler kvinnor till ledande
befattningar inom den katolska kyrkans högsta ledning. Under Johannes Paulus
II:s sista år skedde det också i viss utsträckning. Men generellt sett är Vatikanen
en mansdominerad värld. Det har bland annat sin grund i att prästämbetet i
den romersk-katolska kyrkan är förbehållet män.

15. Barnets rättigheter
Familjen står i centrum för den katolska kyrkans intresse och omvårdnad.
Barnets rättigheter, även det ofödda fostrets, är oerhört viktigt inom den
katolska kyrkan.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Inga uppgifter om missförhållanden för dessa grupper förekommer. I
Vatikanstaten möter man en i högsta grad internationell och multietnisk värld.
Kurian påminner i sin internationella sammansättning om FN-sekretariatet.
Här arbetar människor från jordens alla hörn och här talas alla större språk.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Vatikanen tar avstånd från HBT-personer (homosexuella, bisexuella och
transpersoner; transpersoner, samlingsterm för personer som ifrågasätter den
könstillhörighet de tilldelades vid födseln och därför permanent eller tidvis
överskrider biologiska och/eller sociala könsgränser) som öppet visar sin
läggning och utövar den. Den tillåter varken äktenskap eller adoption för
homosexuella par. I den romersk-katolska kyrkan och i Vatikanen är
hörnstenarna äktenskapet, som grundas på en union mellan man och kvinna,
och familjen.
18. Flyktingars rättigheter
Heliga stolen och katolska kyrkan hjälper bland annat genom organisationen
Caritas International flyktingar runt om i världen med mat, rent vatten, tak
över huvudet och sjukvård. Under andra världskriget tog tusentals förföljda
människor, inklusive judar, sin tillflykt till Vatikanstaten och de många
byggnader och egendomar i Italien, som tillhörde Heliga stolen.
19. Funktionshindrades rättigheter
Inga uppgifter förekommer om att funktionshindrade skulle ha svårt att
utnyttja sina mänskliga rättigheter. Funktionshindrades situation och rättigheter
lyfts ofta fram. Det sker till exempel vid de offentliga audienser med påven,
som arrangeras varje vecka året runt. Vid dessa tillfällen får ofta rullstolsburna

personer framträdande platser. Påven brukar efter audienserna gå fram och
hälsa på samt välsigna dem.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Inga uppgifter finns tillgängliga om frivilligorganisationer som arbetar för
mänskliga rättigheter med Vatikanen som verksamhetsområde. Heliga stolen
samarbetar med en rad icke-statliga organisationer, huvudsakligen katolska. Till
dessa hör Comunitá di Sant´Egidio, som är en lekmannarörelse med över
60 000 medlemmar, främst verksam i Afrika, Europa och Mellanöstern, och
med högkvarter i Rom. Den mest internationellt uppmärksammade insatsen
var när organisationen lyckades mäkla fred i Moçambique i början av 1990talet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Några sådana förekommer inte i Vatikanstaten. Dock är Heliga stolen aktivt
engagerad i kampen för mänskliga rättigheter, nedrustning, den globala miljön,
nord-syd-dialogen, humanitär biståndsverksamhet och som observatör eller
samtalspart i kriser, konflikter och väpnade konflikter

Östeuropa.
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Det finns två sidor av dagens Ryssland. Den ena sidan är i mångt och mycket lik
moderna, västeuropeiska stater. I takt med ett ökat ekonomiskt välstånd har det ryska
folket vant sig vid att kunna resa fritt, unna sig högre materiell levnadsstandard och
uttrycka sina åsikter fritt. Detta är en stor förändring till det bättre jämfört med det
tillstånd som rådde fram till slutet av 1980 och början av 1990-talet, under den
sovjetiska perioden.
Den andra sidan av Ryssland är ett land som fortfarande präglas av en växande och
alltmer korrupt förvaltning, ett rättssystem med stora brister och stora klyftor mellan
fattiga och rika. Under det gångna valåret har i synnerhet bristen på politisk
pluralism och kritisk rapportering på den ryska televisionen – den främsta
informationskällan i landet – väckt särskild oro kring vilken riktning Ryssland väljer
avseende respekten för de mänskliga rättigheterna.
De grövsta människorättskränkningarna begås alltjämt i norra Kaukasus. Situationen
i Tjetjenien har generellt fortsatt att förbättras när det gäller återuppbyggnad och
säkerhet, men tortyr, försvinnanden och godtyckliga gripanden förekommer
fortfarande – i regel utan rättsliga påföljder. Situationen har förvärrats i
grannrepublikerna Ingusjetien och Dagestan.
Trots det goda ekonomiska läget uteblir de genomgripande sociala och ekonomiska
reformerna i Ryssland. De förbättringar som åstadkommits är framförallt höjda löner
inom vissa statliga sektorer.
Mot denna bakgrund är det svårt för redan utsatta grupper i Ryssland, som
exempelvis kvinnor, barn, HBT-personer (homosexuella, bisexuella- och
transpersoner) och funktionshindrade, att komma i åtnjutande av sina

mänskliga rättigheter. Dessa gruppers utveckling är särskilt beroende av en öppen
samhällsdebatt.
Det svenska biståndet till Ryssland håller på att fasas ut.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Ryssland har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR), samt dess tilläggsprotokoll om enskild
klagorätt, dock inte tilläggsprotokollet om avskaffande av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, Convention on
the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD) Ryssland har avgivit
en deklaration om erkännande av enskild klagorätt
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (CAT), Ryssland har avgivit en deklaration om
erkännande av enskild klagorätt
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child (CRC)
samt det tillhörande protokollet om barn i väpnade konflikter
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC) har undertecknats men
ännu inte ratificerats.
Ryssland rapporterar till samtliga FN:s konventionskommittéer, ibland med viss
eftersläpning. Kommittén för medborgerliga och politiska rättigheter har sedan 2000

begärt att få skicka specialrapportörer, men hittills utan svar från rysk sida. I oktober
2006 stoppade Ryssland besöket av FN:s specialrapportör för tortyr, Manfred
Nowak. Ryssland hävdade att Nowaks krav att få träffa häktade personer inte hade
stöd i den ryska lagstiftningen.
Ryssland samarbetar med bland andra Organisationen för Säkerhet och Samarbete i
Europas (OSSE:s) högkommissarie för nationella minoriteter och Europarådets
kommissarie för mänskliga rättigheter (MR). Europarådets MR-kommissarie besökte
Tjetjenien i februari 2007. Regelbundna konsultationer mellan EU och Ryssland om
mänskliga rättigheter förs sedan 2005.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Till skillnad från tidigare år har inga uppmärksammade politiska mord ägt rum i
Ryssland under 2007. Obekräftade uppgifter om politiska mord och försvinnanden
sanktionerade av statsmakten förekommer dock alltjämt, framförallt i norra
Kaukasus.
Den 23 november 2006 avled den före detta ryske underrättelseagenten Alexander
Litvinenko i London efter att ha blivit förgiftad med det radioaktiva ämnet polonium
210. Brittisk polis hyser misstankar om att Litvinenkos förre detta kollega inom den
ryska säkerhetstjänsten, Andrej Lugovoj, ligger bakom mordet, och Lugovoj har
begärts utlämnad till Storbritannien. Ryssland motsätter sig utlämningen och
Lugovoj blev den 2 december invald i det ryska underhuset, Duman. Därmed
åtnjuter han rättslig immunitet.
Mordet på den undersökande journalisten Anna Politkovskaja den 7 oktober 2006
blev mycket uppmärksammat. I augusti 2007 grep ryska utredare ett flertal personer
för samband till mordet. Mordutredningen har av Politkovskajas journalistkollegor
beskrivits som professionell, men de menar att de officiella uttalanden som gjorts om
motiven för mordet är politiserade. Det förefaller klart vem som utförde dådet, men
fortfarande inte vem som beställde det.

Ryska specialstyrkor anser sig sedan juli 2006 med stöd i en ny rysk lag ha rätt att
utanför landets gränser söka upp och oskadliggöra terrorister som utgör ett hot mot
Rysslands suveränitet och integritet.
Liksom tidigare år har under 2007 ett stort antal personer med icke-rysk etnisk
tillhörighet mördats och utsatts för våldsdåd med befarade rasistiska motiv (se
avsnitt 16).
Situationen i Tjetjenien har stabiliserats, och ett omfattande återuppbyggnads-arbete
pågår. Däremot har situationen i grannrepublikerna Ingusjetien och Dagestan
förvärrats. Antalet försvinnanden och mord i Tjetjenien uppges
fortsatt minska, medan det ökar i grannrepublikerna. Den ryska organisationen
Memorial har registrerat 172 försvinnanden i Tjetjenien under 2006. Under de första
sju månaderna 2007 kidnappades 24 personer. I Ingusjetien rapporterar
organisationer att 16 personer försvunnit, och att flera hundra personer godtyckligt
gripits under samma period. I Dagestan rapporterade organisationen Dagestans
mödrar att omkring 20 personer försvunnit.
De flesta kidnappningarna i Tjetjenien utförs numera av lokala säkerhets-strukturer,
lojala mot republikens president Ramzan Kadyrov. Till skillnad från de federala
styrkorna, som tidigare stod för de flesta övergreppen, har dessa större möjligheter
att sätta press på civilbefolkningen. Minskningen i antalet försvinnanden kan därför,
enligt människorättsorganisationer, delvis vara ett resultat av ovilja att rapportera
snarare än en verklig minskning.
Våldet och oroligheterna i Ingusjetien påminner om den tidigare situationen i
Tjetjenien. Under sommaren och hösten 2007 kom nästan dagliga rapporter om
attacker från väpnade grupper mot olika etniska grupper. Inrikesministeriet skickade
i augusti ifjol 2 500 man ur de federala trupperna till republiken i ett försök att stävja
våldet. I likhet med Tjetjenien tycks dock polisens och militärens sätt att hantera
situationen ännu inte ha lett till att spänningarna minskats. Situationen förefaller
ungefär lika spänd men mer komplex i Dagestan. Dagestan lider av hög kriminalitet
och är hårt drabbat av etniska konflikter. Många av dessa sägs vara ett resultat av
hämndaktioner mot polisen, inte sällan med religiösa förtecken. I både Ingusjetien

och Dagestan befinner sig alltjämt ett stort antal tjetjenska flyktingar, vilket inte
anses bidra till att minska motsättningarna mellan säkerhetsstyrkorna och de olika
befolkningsgrupperna.
Tortyr och annan grym eller förödmjukande behandling är uttryckligen förbjuden
enligt artikel 21 i den ryska författningen. Tortyr och misshandel inom polisväsendet
och i de väpnade styrkorna förblir dock ett allvarligt problem.
Av alla klagomål som inkommit till den ryska ombudsmannen för de mänskliga
rättigheterna, Vladimir Lukin, handlar en tredjedel om polisens brutalitet eller
godtyckliga missbruk av våld. Det förekommer omfattande och trovärdiga uppgifter
om att rysk polis i betydande utsträckning använder våld och annan förödmjukande
behandling i samband med förhör av misstänkta. I Ryssland lägger domstolarna stor
vikt vid erkännanden, vilket förmodas bidra till våldsanvändningen.
Särskilt oroväckande uppgifter fortsätter att komma från Norra Kaukasus. Den
generella bilden tycks vara att medan antalet kidnappningar i regionen minskar, ökar
antalet fall av tortyr. Såväl Europarådets tortyrkommitté som
Europarådets människorättskommissarie Thomas Hammarberg rapporterade våren
2007 om fall av tortyr och olagliga frihetsberövande i regionen. De ryska
myndigheterna kritiserades för bristande utredning av övergreppen.
På grund av brist på grundliga och opartiska utredningar från statsmaktens sida av de
rapporterade övergreppen i Tjetjenien, begränsad lagföring i domstol av de
misstänkta för övergreppen och få fällande domar fortsätter ryska medborgare att
vända sig till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg (se
avsnitt 6). Under året har de två första tortyrfallen från Tjetjenien, som behandlades
av Europadomstolen, båda lett till fällande domar.
Situationen i Tjetjenien fortsätter att påverka den ryska poliskåren. De ryska
poliserna skickas enligt ett rullande schema till Tjetjenien på tjänstgöring i upp till
sex månader. Enligt den ryska organisationen Demos har upplevelser i form av våld,

brott och laglöshet i kombination med bristen på rehabilitering lett till ökad
kriminalitet inom poliskåren.
Situationen för de värnpliktiga i Rysslands väpnade styrkor är fortsatt svår. Ingen
märkbar förbättring har skett under senare år. Problemet med pennalism kvarstår
alltjämt.
Pennalismen stod enligt officiell statistik för omkring en tredjedel av det totala
antalet brott som registrerades inom de väpnade styrkorna under de första tio
månaderna 2007. Enligt Försvarsministeriet hade till och med oktober 199
militärtjänstgörande begått självmord, vilket är en ökning med 20 procent från 2006
och utgör cirka hälften av alla så kallade non-combat deaths. Även från officiellt håll
befarar man att pennalismen kan komma att förvärras på kort sikt när
militärtjänstgöringstiden nu reduceras från två till ett år. Anledningen till det skulle
vara att de värnpliktiga som redan tjänstgjort ett av sina 1,5 år skulle kunna känna sig
förfördelade i jämförelse med de värnpliktiga som rycker in med början våren 2008.
På längre sikt bedöms dock den kortare militär-tjänstgöringstiden, i kombination
med den högre kvalitén på de värnpliktiga, leda till att pennalismen minskar.
Kriminaliteten inom de väpnade styrkorna fortsätter att vara ett stort problem. Störst
är problemet bland de kontraktsanställda. Precis som i det övriga ryska samhället
ökar korruptionen, i synnerhet bland högre officerare.
Situationen i Rysslands häkten och fängelser har generellt förbättrats något. Det
faktum att Justitieministeriet sedan 2006 ansvarar för samtliga häkten och fängelser,
de förbättrade statsfinanserna och det ökande antalet fällande domar i
Europadomstolen är några tänkbara förklaringar. Många häkten och fängelser är
dock fortfarande kraftigt överbelagda och i stort behov av upprustning.
Antalet personer i häkten och fängelser har sedan 2004 efter flera års minskning ökat
med över 120 000 personer och uppgick i december till 886 000. Försök att ändra
den straffrättsliga lagstiftningen (se avsnitt 6) i syfte att minska antalet
frihetsberövade tycks hittills ha varit fruktlösa.

Hälsosituationen för de intagna förblir allvarlig i både häkten och fängelser. De
sanitära förhållandena rapporteras överlag vara mycket bristfälliga. Statistik från
Justitieministeriet visar att merparten av de intagna lider av olika sjukdomar. Antalet
HIV-smittade i ryska fängelser fortsätter att öka och uppgick 2006 till cirka 39 600,
vilket är en ökning med nästan en tredjedel sedan 2004 och utgör cirka 10 procent av
det officiella antalet HIV-smittade i Ryssland. Antalet intagna som lider av psykiska
besvär fortsätter också att öka. Problemet med alkoholism och drogberoende
kvarstår. Vissa förbättringar har dock skett. Enligt Justitieministeriet har antalet
smittade och avlidna av tuberkulos minskat med två tredjedelar sedan 1999 och
minskningen fortsätter.
Förhållandena är generellt sett svårare i häkten än i fängelser. Riksåklagaren Jurij
Tjajka sade i april 2007 att personer gripna för mindre förseelser inte längre ska
kvarhållas i landets överfulla häkten, eftersom detta var för kostsamt.
4. Dödsstraff
I Ryssland råder moratorium, stopp, på dödsstraff. Ryssland har fortfarande inte
ratificerat det sjätte protokollet till Europakonventionen.
Om Ryssland inte ratificerar protokoll 6 kan dödsstraffet återigen bli lagligt i enlighet
med beslut i konstitutionsdomstolen från 1999 som innebär att införandet av
juryrättegångar är en förutsättning för att kunna döma till dödsstraff. Ryssland har
infört juryrättegångar i samtliga regioner förutom i Tjetjenien, där det planeras
införas 2010.
President Putin har dock upprepade gånger offentligt sagt att han är emot ett
återupptagande av dödsstraffet. I slutet av december sade kommittén för
internationella frågor i parlamentets underhus att en ratificering av protokoll 6 skulle
prioriteras av den nya Duman.
Andelen förespråkare av dödsstraffet förefaller fortsätta att minska. Ryssland var en
av de 99 stater som röstade för ett införande av moratorium på dödsstraff i FN:s
generalförsamling den 15 november 2007.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det förekommer uppgifter om godtyckliga frihetsberövanden och ofrivilliga
försvinnanden, främst i Tjetjenien (se ovan under avsnitt 3), där enskilda
organisationer fortfarande uppger att inofficiella fängelser används. Många
gripanden i Tjetjenien har sedan 1999 gjorts med stöd av lagen om kampen mot
terrorism. I januari 2007 presenterade de två ryska människorätts-organisationerna
Memorial och Demos en rapport i vilken de ifrågasätter de rättsliga grunderna för
dessa gripanden.
Romer och personer från främst Kaukasus och Centralasien förefaller mer utsatta än
den etniskt ryska befolkningen för bland annat ID-kontroller och frihetsberövande.
Trots ny straffprocesslag och viktiga förändringar avsedda att stärka rätts-säkerheten
för den enskilde är häktningstiderna fortfarande ofta mycket långa.
Kravet på registrering av bostads- och vistelseplats kvarstår. Ryska medborgare får
inte lov att vistas mer än 90 dagar på annan plats än bostadsorten utan registrering.
Handläggningen av registreringen mellan olika regioner skiljer sig och leder därför i
praktiken till vissa inskränkningar i människors rätt att välja hemvist samt i rätten till
bland annat fri sjukvård och utbildning. Flyktingar är en särskilt drabbad grupp.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Den stora reform som pågår för att modernisera lagstiftning och förvaltning har
hittills inte givit önskvärda resultat i fråga om respekt för de mänskliga rättigheterna.
Häktningsbeslut av domstol måste numera tas senast 48 timmar efter anhållandet.
Problemet är dock att få ryssar känner till sina rättigheter och har svårt att hävda sin
rätt gentemot åklagarämbetet. En del enskilda organisationer vittnar dock om att
domstolarna i större omfattning än tidigare klagar på åklagarmyndighetens
försummelse att ta sig an vissa fall.
Strukturella svagheter präglar även det ryska domstolsväsendet. Trots att
domstolsväsendet tillförts ytterligare resurser förblir domarna en förhållandevis
lågavlönad yrkeskategori som ofta arbetar under besvärliga materiella förhållanden,
med hög arbetsbelastning och i lokaler i stort behov av upprustning. Detta gör
domarna till en utsatt grupp för otillbörlig yttre påverkan.

Införandet av juryrättegångar har lett till fler friande domar. 2006 var antalet friande
domar 16 procent. Problemet med långa fängelsestraff och bristen på alternativa
påföljder kvarstår.
Det uppmärksammade rättsfallet med Michail Chodorkovskij fortsätter. I oktober
hade Chodorkovskij tillsammans med sin kollega från oljebolaget Yukos, Platon
Lebedev, suttit av fyra av totalt åtta år i fängelse. I februari 2007 riktades nya
anklagelser mot de båda för påstådd penningtvätt och förskingring. En andra
rättegång skulle enligt planerna inledas i början av 2008. Chodorkovskijs advokater
har vid upprepade tillfällen vittnat om hur myndigheterna försöker försvåra arbetet
med att förbereda försvaret, bland annat genom sen tillgång till mycket omfattande
underlag.
I maj 2007 delades övervaknings- respektive utredningsbefogenheterna i kriminalfall
på två organ; Riksåklagarämbetet och den nyinrättade så kallade
utredningskommittén. Detta i ett försök att efter kritik från bl.a. Europarådet renodla
Riksåklagarämbetets roll.
Ryssland står för cirka 23,5 procent (24 450 fall) av alla ärenden som kommit in till
Europadomstolen, varav 300-350 rör Tjetjenien. Under 2007 har Europadomstolen
avkunnat domar i 16 fall som rör grova övergrepp av ryska federala förband mot
civila i Tjetjenien. Ryssland har fällts i samtliga fall.
Ryssland betalar som regel ut ersättning till ryska medborgare som fått rätt i
Europadomstolen. Problemet är att många av domarna indikerar systematiska brister
i det ryska rättssystemet. Ungefär hälften är ett resultat av att ryska myndigheter inte
klarar av att verkställa beslut tagna av de ryska domstolarna. Ett typiskt exempel på
detta är utbetalning av pensioner. Ett annat problem är oförmågan hos rättssystemet
att fatta beslut inom utsatt tid.
Ryssland har fortfarande inte ratificerat protokoll 14 till Europakonventionen om
reformer av Europadomstolen. I slutet av december 2007 sade dock kommittén för
internationella frågor i parlamentets underhus att en ratificering av protokoll 14
skulle prioriteras av den nya Duman.

Den generella straffbarhetsåldern i Ryssland är 16 år. För vissa allvarligare brott
gäller dock en lägre gräns på 14 år. I rysk lagstiftning uppställs ingen principiell
skillnad mellan mäns och kvinnors rättigheter att få sin sak prövad av domstol. I
praktiken förefaller dock många kvinnor avstå från att anmäla till exempel våld i
hemmet och sexualbrott.
Bland övriga ryska organ som följer utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i
Ryssland återfinns förutom ombudsmannen för mänskliga rättigheter även det
särskilda rådet för mänskliga rättigheter (Rådet för utveckling av det civila 9
samhällets institutioner och mänskliga rättigheter) samt Medborgarkammaren, som
båda har en rådgivande roll. Från och med 2008 kommer för första gången kritiska
oberoende organisationer såsom Moskvas byrå för mänskliga rättigheter och
Holocaust (Förintelsen) att sitta med i Medborgarkammaren.
Den ryska förvaltningen präglas fortfarande i stor utsträckning av sitt historiska arv
av maktmissbruk, ineffektivitet, godtycklig rättstillämpning och korruption – ofta
som resultat av otympliga organisationer, oklara eller motstridiga föreskrifter, låga
löner, dåliga arbetsförhållanden och bristande utbildning. Ryssland sjönk från plats
121 till 143 i Transparency Internationals mätning av korruptionen i världen 2007.
Allmänheten har ofta svårt att utan stora besvär hitta rätt i den omfattande ryska
byråkratin och få en rättvis och effektiv handläggning av sin sak. Möjligheterna till
insyn är som regel mycket begränsade.
Av detta kan slutsatsen dras att Ryssland ännu inte är en fullt fungerande rättstat.
7. Straffrihet
I praktiken råder straffrihet för vissa kategorier i det ryska samhället, om än i
varierande utsträckning. Exempel på detta föreligger inte sällan beträffande
gärningar begångna av företrädare för rättsvårdande myndigheter. Det finns många
dokumenterade fall från häkten och fängelser, de väpnade styrkorna och Tjetjenien.
Anledningen till straffriheten är framförallt den i Ryssland traditionellt svaga
rättstaten (se avsnitt 6).

Straffriheten undergräver allmänhetens förtroende för myndigheterna och bidrar
därmed till att ytterligare urholka respekten för lag och rätt i Ryssland.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Såväl yttrande- som mediefriheten är författningsskyddad i Ryssland.
Yttrandefriheten respekteras i stort sett, medan oroande trender vad gäller
restriktioner för medier – i synnerhet TV – har förekommit under valåret 2007. Alla
stora ryska TV-kanaler med samhällsinriktat innehåll kontrolleras direkt eller
indirekt av staten. Från april till december 2007 visade olika under-sökningar att
över 90 procent av alla nyheter på de statskontrollerade TV-kanalerna ägnades den
ryska administrationen (president, regering, det Kremltrogna partiet Enade Ryssland)
och att de var övervägande positiva eller neutrala till sin karaktär. Oberoende
politiska krafter har ytterst begränsad tillgång till sändningstid i TV. Ett exempel på
ett etermedium som bibehåller en pluralistisk inriktning är den Gazpromägda
radiokanalen Echo Moskvy.
Bland de tryckta medierna finns det ett flertal av hög kvalitet med mer eller mindre
oberoende innehåll. Novaja Gazeta anses vara en av de mest kritiska.
Privatägda tryckta medier är mer kritiska i sin rapportering men har på grund av sin
måttliga spridning begränsat inflytande över opinionsbildningen i landet. Antalet
hushåll som regelbundet läser federala dagstidningar har enligt ett välkänt
opinionsinstitut ökat under de senaste åren från cirka 12 till 18 procent.
Medielandskapet i S:t Petersburg och i Moskva är generellt sett mer öppet än i
regionerna, där regionala myndigheter i praktiken kontrollerar nyhetsflödet, även om
skillnaderna mellan regionerna är stora.
De senaste åren har bland annat en rad FM-radiostationer som sänder utländska
program på ryska tvingats stänga på grund av rättsliga och administrativa åtgärder
från myndigheternas sida. Av dessa skäl upphörde i augusti 2007 British
Broadcasting Cooperation (BBC) Bolsjoe Radio med sina sändningar.

För att förbättra medieklimatet har den ryska ombudsmannen för mänskliga
rättigheter föreslagit att privata medieföretag skall undantas från skatt samt att en
folktelevision skapas.
Ryssland förblir ett av världens farligaste länder för journalister. Enligt det
Brysselbaserade International News Safety Institute mördades fem journalister i
Ryssland under 2006 (jämfört med tolv år 2003, fyra år 2004 och två år 2005).
Nästintill samtliga mord är olösta. Journalister dör även under oklara
omständigheter, bland dem Ivan Safronov från dagstidningen Kommersant. Safronov
höll på med en utredning om vapenhandel med länder i Mellanöstern och hade
mottagit flera hot innan incidenten, som klassas som självmord av de ryska
myndigheterna, ägde rum i mars 2007.
Organisationen Reporters Without Borders listade i sitt pressfrihetsindex Ryssland på
144:e plats av 169 länder, vilket är sämre än 2006. Bakom den låga placeringen
ligger i första hand det stora antalet olösta mord på journalister och den bristande
mediepluralismen, i synnerhet vad gäller etermedier.
Relationen mellan journalister och massmedier å ena sidan och statsmakten å den
andra förblir problematisk. Förekomsten av självcensur och beställnings-artiklar
kvarstår.
Internet blir en allt viktigare källa för oberoende och kritisk information.
Internetanvändandet i Ryssland är fritt och fortsätter att öka. Omkring 17 procent av
befolkningen uppges idag ha tillgång till Internet. I storstäderna är andelen betydligt
högre. All kundtrafik lär vidarefordras till säkerhetstjänsten FSB. För att FSB ska få
använda informationen krävs formellt domstolsbeslut.
Föreningsfriheten respekteras i stort sett. Rätten att organisera sig, liksom rätten att
inte delta i föreningar är garanterad i författningens artikel 30. Lagändringar från
april 2006 innebär ökad statlig kontroll över allmänna sammanslutningar och ickekommersiella organisationer. Samtliga utländska organisationer som är verksamma i
Ryssland har hittills lyckats omregistrera sig och anpassa sin verksamhet till de nya

reglerna om finansiering och rapportering. Cirka 2 300 ryska organisationer har lagt
ner sin verksamhet till följd av den nya lagen. Merparten av dessa är dock sådana
som redan varit inaktiva under en längre tid.
Det nya, betungande rapporteringskravet till ryska myndigheter uppfylls emellertid
på bekostnad av organisationernas kärnverksamhet. Ett stort problem enligt
organisationerna själva är lagens otydlighet, vilken de anser leder till godtycklig och
selektiv tillämpning. Av de omkring 6 000 organisationer som utsattes för
inspektioner under årets fyra första månader, uppges cirka 95 procent ha erhållit
varning för att de brutit mot lagen. I praktiken är ett brott mot lagen tillräckligt för att
en domstol ska kunna beordra stängning av en organisation. Konsekvensen av detta
riskerar enligt organisationerna att bli självcensur. Sammantaget tycks den nya lagen
ha en dämpande effekt på föreningsverksamheten i landet.
Organisationerna själva har överlämnat förslag till ändringar i lagen till Presidenten
av Rådet för mänskliga rättigheter och dessa behandlas för närvarande inom
administrationen.
Ändringar i den ryska lagstiftningen om extremistisk verksamhet trädde i kraft i juli
2006 och 2007. År 2006 breddades definitionen av extremistisk verksamhet till att
omfatta förtal av statsanställda samt hat riktat mot en viss social grupp.
Lagändringarna uppges i första hand vara avsedda att motverka rasistiskt motiverat
våld – ett påtagligt problem i det ryska samhället – men används ofta istället för att
begränsa politiska aktiviteter och oberoende organisationers arbete. Under 2007
inträffade det första fallet sedan lagen ändrades en andra gång i och med åtalet mot
den liberala kolumnisten och kommentatorn Andrej Piontkovskij för ett antal kritiska
artiklar han skrivit. Rättegången pågår sedan den 25 september.
Församlingsfriheten respekteras selektivt. Demonstrationer kräver tillstånd av lokala
myndigheter. Det förekommer att demonstrationer nekas tillstånd, ofta med
hänvisning till att säkerheten ej kan garanteras (se avsnitt 17). Delar av oppositionen
har under 2007 ordnat så kallade marscher för oliktänkande i de största städerna i
Ryssland. I de flesta fall har dessa fått lov att ordna torgmöten, men inte att

marschera. Försök att göra detta ändå har mötts av våld från polisen samt
godtyckliga arresteringar. Det mest omtalade fallet är
marschen i november 2007, när ledaren för Ett annat Ryssland, schackstormästaren
Garri Kasparov, greps och satt häktad i fem dagar.
Det händer att oppositionella partier förvägras tillgång till lokaler för exempelvis
partikongresser eller andra större sammankomster.
Religionsfriheten är garanterad i författningens artikel 28. Den rysk-ortodoxa kyrkan
behåller en stark ställning i landet, tack vare ett nära och gott förhållande till
statsmakten. Av många ryssar torde den rysk-ortodoxa kyrkan i praktiken uppfattas
som Rysslands statsreligion, även om den inte är någon statskyrka i formell mening.
Generellt sett kan sägas att rysk-ortodoxin, och i viss mån landets övriga
"traditionella" trosinriktningar islam, judendom och buddhism, särbehandlas, medan
andra trosinriktningar emellanåt motarbetas. Ett exempel är Jehovas vittnen, som
sedan i mars 2004 är förbjudna att verka i Moskva och nu driver fallet i
Europadomstolen.
I maj 2007 återförenades den rysk-ortodoxa kyrkan genom att exilkyrkans ledare
metropoliten Lavr försonades med patriarken Aleksij II. Återföreningen kan ses som
ett ytterligare tecken på den ortodoxa kyrkans ökade makt och inflytande, med risk
för ytterligare inskränkningar för andra trossamfund som följd. Representanter för
den rysk-ortodoxa kyrkan har vid flera tillfällen under det senaste året uttalat sig om
de mänskliga rättigheterna.(se avsnitt 17).
Enstaka rapporter förekommer om antisemitism. Ett stort problem är
främlingsfientligheten i det ryska samhället. (se avsnitt 16).
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Ledamöter i de regionala lagstiftande församlingarna i Rysslands 85 republiker och
regioner väljs i regionala val. Även organen för lokalt självstyre utses genom val
(borgmästare och motsvarande samt lokala församlingar). Regionala ledare såsom
guvernörer utses sedan 2004 av de regionala lagstiftande församlingarna på förslag

av Rysslands president. Hittills har det inte hänt att en kandidatur som lagts fram av
presidenten avslagits.
Den 2 december 2007 hölls val till det ryska parlamentets underhus, Duman, hölls i
Ryssland. Sedan det förra dumavalet 2003 hade åtskilliga ändringar i vallagen gjorts.
Enmansvalkretsarna har avskaffats till förmån för helt proportionella val enligt
partilistor. Tröskeln för inval har höjts från fem till sju procent. Dessa och en rad
andra ändringar stärker de större, redan etablerade partierna och gör det svårare att
etablera nya politiska partier. Fyra partier tog sig in i Duman 2007, varav endast ett
kan sägas vara ett renodlat oppositionsparti.
I likhet med tidigare ryska parlamentsval förekom kritik från internationella
valobservatörer kring valkampanjernas genomförande. Till skillnad från tidigare
fanns i år inte någon observatörsgrupp på plats under en längre tid. På grund av
mycket sena inbjudningar behäftade med begränsningar samt problem med visum,
beslöt Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) att ställa in sin
planerade valobservatörsmission till Ryssland. För första gången tilläts dessutom inte
inhemska icke-partianslutna observatörer bevaka valet.
Parlamentariker från OSSE, Europarådet och Nordiska rådet var närvarande under
valdagen. I ett gemensamt uttalande efter valet uppgav de att valet inte hade varit
rättvist och att det inte hade levt upp till flera av OSSE/ODIHR:s åtaganden och
standarder för ett demokratiskt val. Den stora bristen var att valet hade ägt rum i en
atmosfär präglad av brist på politisk konkurrens, missbruk av administrativa resurser
och snedvriden valkampanj till regeringens fördel. De pekade också på att det hade
förekommit trakasserier av oppositionen. Även traditionellt fusk rapporterades i
samband med valet.
Deltagandet dumavalet 2007 var 63 procent, vilket är en ökning med omkring åtta
procentenheter jämfört med förra valet. Till valet hade procentgränsen för när ett val
räknas som godkänt tagits bort. Valdeltagandet i regionala och lokala val är som
regel lägre, cirka 30-50 procent. Det låga valdeltagandet kan enligt
opinionsanalytiker ses som ett uttryck för den utbredda apatin inom den ryska
väljarkåren.

Kvinnor och män är likställda när det gäller rösträtt och valbarhet till offentliga
uppdrag. Kvinnors valdeltagande är högre än männens, vilket antas bero på kvinnors
högre utbildningsnivå. De ryska kvinnornas reella politiska inflytande är dock
betydligt mindre än männens. I dumavalet 2007 invaldes endast 40 kvinnor av totalt
450 ledamöter. I parlamentets överhus sitter åtta kvinnor av totalt 169 ledamöter. Vid
regeringsombildningen hösten 2007 fick den ryska regeringen för första gången två
kvinnliga ministrar. Över hälften av statstjänstemännen på federal nivå är kvinnor.
Enbart omkring en tiondel av dessa innehar dock högre positioner. Bland de
regionala ledarna återfinns fortfarande bara en kvinna: Sankt Petersburgs guvernör
Valentina Matvienko.
Partiväsendet i Ryssland är svagt utvecklat. De senaste årens ändringar i val- och
partilagstiftning har kraftigt reducerat antalet partier. Elva partier tog sig genom
samtliga steg i registreringsprocessen till dumavalet. Det är det lägsta antalet
någonsin i ett dumaval. Utöver de formella reglerna uppgav de mindre partierna
problem med finansiering samt tillgång till lokaler och medier.
Mot bakgrund av årets val är det rimligt att dra slutsatsen att det politiska klimatet i
Ryssland har hårdnat under senare tid.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den officiella arbetslösheten har minskat till knappt sju procent under det senaste
året. Delar av Ryssland lider fortfarande av den pågående ekonomiska
omvandlingen, och där är arbetslösheten betydligt högre. I det konflikt-drabbade
norra Kaukasus uppgår arbetslösheten på vissa platser till över 80 procent. På andra
håll, till exempel i Moskva, är arbetslösheten försumbar. Det finns också en
omfattande svart sektor.
Ryssland har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga rättigheter.
Tvångsarbete är förbjudet. Uppgifter förekommer dock om omfattande
tvångsutnyttjande av illegal utländsk arbetskraft. Även värnpliktiga utnyttjas som
billig arbetskraft.

Fackföreningar existerar och får verka utan större inskränkningar. Vissa mindre
föreningar uppger sig dock stöta på hinder, främst från större, dominerande förbund.
Arbetstiden ligger normalt sett inom rimliga ramar. Löneläget är lågt och många
människor är beroende av sidoinkomster eller visst självhushåll. Lönenivån för
kvinnor uppgår i genomsnitt till endast 70 procent av männens.

12. Rätten till utbildning
Det ryska utbildningssystemet är väl utbyggt och utbildningsnivån i landet är hög.
Utbildningsmetodik och lokaler är ofta föråldrade trots finansiella tillskott under de
senaste åren. Utbildningssektorns andel av den konsoliderade statsbudgeten är
omkring 13 procent.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälso- och sjukvårdssektorns andel av statens konsoliderade budget uppgår till
knappt tio procent. Inom den ryska hälso- och sjukvården råder stor knapphet på
resurser. Trots förbättrade statsfinanser och ökade anslag till hälsosektorn är
budgetmedlen till löner, underhåll och upprustning av lokaler, anskaffning av ny
utrustning m.m. fortfarande otillräckliga för att täcka de verkliga behoven.

Skolgång är obligatorisk till och med nionde klass och kostnadsfri till och med elfte
och sista klass. I praktiken bekostas ofta skolböcker privat. I vissa regioner
förekommer att barn i utsatta grupper (exempelvis flyktingar) lämnas utanför
skolsystemet. Inom högre utbildning är korruption ett problem. Mutor i samband
med antagning och examination är vanligt förekommande.

Sjukvårdspersonalen, inklusive högt utbildade och erfarna läkare, tillhör det ryska
samhällets låglönegrupper. Privata sjukhus erbjuder vård av mycket hög kvalitet,
samtidigt som huvuddelen av den ryska befolkningen är hänvisad till den mycket
eftersatta statliga vårdapparaten. Vid statliga sjukhus är det ofta nödvändigt att betala
mutor för att komma i åtnjutande av fullgod vård.
Folkhälsoläget i Ryssland är generellt dåligt. Den förväntade medellivslängden för
ryska män har emellertid stigit under det senaste året och är strax över 60 år.
Medellivslängden för kvinnor är markant högre, omkring 73 år. Alkoholoch drogmissbruk, andra osunda levnadsvanor, social stress samt förorenad miljö är
de huvudsakliga orsakerna till det dåliga folkhälsoläget.
Officiell rysk statistik visar att antalet registrerade fall av hiv/aids i Ryssland
fortsätter att öka, dock långsammare än på 1990-talet, och uppgår i år till över 400
000 fall. Enligt UNAIDS är mörkertalet mycket stort.
Höga dödstal och låga födelsetal innebär att Rysslands befolkning fortsätter att
minska. Befolkningsminskningen har dock fått en hel del uppmärksamhet under det
senaste året och har satt igång en diskussion om bland annat migrationsfrågan, hiv/
aids-problematiken och socialförsäkringssystemet.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Ryssland har erfarit en stark ekonomisk tillväxt under de senare åren, främst tack
vare det höga oljepriset. Befolkningen har generellt haft en positiv
reallöneutveckling och en relativt välmående rysk medelklass har vuxit fram.
Klyftan mellan de mycket rika och de mycket fattiga är emellertid fortfarande
mycket stor. Ryssland låg på plats 67 i UNDP:s senaste Human Development Index
hösten 2007. Stora regionala skillnader i levnadsstandard förekommer.
Fortsatt ekonomisk tillväxt och förbättrad levnadsstandard står högt på den politiska
agendan i Ryssland. Genomgripande reformer krävs emellertid också för att på sikt
säkerställa en bättre tillvaro för befolkningen.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Jämställdhet mellan kvinnor och män föreskrivs i artikel 19 i författningen.
Lagstiftningen kan inte anses direkt diskriminera kvinnor. Diskriminering av kvinnor
kommer dock till uttryck på andra sätt, inte minst genom de traditionella könsroller
som är djupt rotade i samhället.

Ungefär hälften av alla yrkesverksamma är kvinnor. Kvinnors utbildningsnivå ligger
i genomsnitt högre än männens. Lönen för kvinnor uppgår dock i genomsnitt till
endast 70 procent av männens. Kvinnor är i majoritet inom den budgetfinansierade
sektorn. I ekonomins mest lönsamma grenar återfinns kvinnor i mer begränsad
omfattning. Av dem som registrerats som officiellt arbetslösa är en majoritet kvinnor.

dödas av sina föräldrar och andra släktingar varje år. Officiell statistik visar att
omkring 50 000 barn varje år rymmer hemifrån. Ytterligare 20 000 rymmer från
statliga barnhem och andra institutioner. Organisationen Läkare utan gränser
uppskattar antalet gatubarn till cirka 2 000 enbart i Moskva. Stadens eget
departement för socialt befolkningsskydd säger sig känna till över 4 000 fall.

Misshandel i hemmet och annat våld mot kvinnor är ett stort och växande problem.
Våld i hemmet står för cirka 32 procent av alla mord i Ryssland. Enligt Amnesty
International dödas fler än 14 000 ryska kvinnor varje år till följd av våld i hemmet.

Narkotikamissbruk och brottslighet är utbredd bland dessa barn. Barnen omhändertas
regelbundet av polisen, som skickar dem till sjukhus för undersökning, därefter till
barnhem eller andra institutioner. Människorätts-organisationer har anklagat
myndigheterna för att inte ta sig an det verkliga problemet – våld i hemmet och
bristen på tillsyn.

Över 40 procent uppger att de blivit slagna mer än en gång. Det finns en utbredd
uppfattning – inte sällan också inom de rättsvårdande organen – att våld i hemmet är
en privat fråga. Mörkertalet är därför sannolikt stort. Det utbredda alkoholmissbruket
bland ryska män är en av orsakerna bakom våldet.
Prostitution och människohandel är också ett växande problem. Det tycks dock som
om att fler och fler fall av trafficking utreds. De flesta utredningarna rör
människohandel för sexuella ändamål. Ryssland saknar en nationell handlingsplan
och en central myndighet för att hantera frågan.
Hälsoläget för kvinnor är fortsatt svårt, i synnerhet i samband med graviditet.
Ryssland är bland de länder där det utförs flest aborter. Enligt officiell statistik
genomfördes 2007 drygt 1,4 miljoner aborter i landet. Antalet aborter fortsätter dock
att sakta men säkert minska. I Duman har man under året diskuterat hur man kan
begränsa antalet aborter ytterligare, främst med anledning av den svåra demografiska
situationen i landet.

Handeln med barn är ett stort problem. En försiktig uppskattning är att det finns
omkring 17 000 barn i den ryska sexindustrin. Ryssland förblir, trots vissa
ansträngningar från myndigheternas sida, en stor leverantör av barn-pornografiskt
material.
Det finns officiella uppgifter om att omkring 3,4 miljoner minderåriga barn arbetar i
Ryssland. Kränkningar av barns rättigheter, skador och ibland dödsfall förekommer
till följd av dåliga arbetsförhållanden. De federala myndigheterna verkar ta
problemet på allvar.
Inga värnpliktiga är under 18 år och den allmänna politiken är att inte skicka några
värnpliktiga till konfliktområden.
Det förekommer att barn under 18 år fängslas. Enligt officiell statistik förblir antalet
fängslade minderåriga omkring 11 000.

15. Barnets rättigheter
Ryssland har ratificerat FN:s barnkonvention, men konventionen tillämpas inte fullt
ut på grund av bristande resurser.

I oktober 2007, skapades en ny kommitté för ungdomsfrågor. Det återstår att se vad
denna kan göra för att förbättra situationen för barn och ungdomar i Ryssland.

Enligt den ryska ombudsmannen för mänskliga rättigheter förekommer det
systematiska kränkningar av barns rättigheter i Ryssland. Organisationen The Child’s
Right uppskattar att 2 000 av Rysslands 29 miljoner barn och ungdomar upp till 17 år

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och religiösa
minoriteter samt urfolk Systematisk, organiserad och av statsmakterna sanktionerad
diskriminering på grund av ras, hudfärg, etnisk härkomst, religiös, politisk eller

annan åskådning kan inte anses förekomma i Ryssland. Ett allmänt förbud mot sådan
diskriminering finns i artikel 19 i den ryska författningen.

propaganda, gör allt vad den kan för att stävja den utbredda främlings-fientligheten i
landet.

Det finns dock otaliga och trovärdiga uppgifter om hur befattningshavare i sin
myndighetsutövning diskriminerar personer från främst Kaukasus, i synnerhet 18
personer av tjetjensk härkomst. Det kan till exempel röra sig om trakasserier i form
av upprepade dokumentkontroller, husrannsakningar och misshandel. Konflikten i
Tjetjenien och en allmänt utbredd rasism tycks ligga bakom den negativa
inställningen.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
År 1993 avkriminaliserades homosexualitet i Ryssland. Lagstiftningen innehåller,
med undantag för regler för blodgivning, inga bestämmelser som innebär en
uttrycklig diskriminering av homosexuella.

Det rasistiska våldet i det ryska samhället är fortsatt mycket omfattande. Enligt den
enskilda ryska organisationen SOVA-center dödades 53 personer i 270 attacker med
rasistiska motiv under årets första tio månader, en ökning med cirka 23 procent
jämfört med 2006. Majoriteten av dödsoffren kommer från Centralasien och de flesta
brotten begås i städerna Moskva, S:t Petersburg och Nizjnij Novgorod. I flera av
dessa incidenter har grupper av skinheads varit inblandade. Inrikesministeriet
bedömer att det i Ryssland numera finns upp emot 50 000 skinheads, organiserade i
förhållandevis löst sammanhållna grupper.
Av de kända hatbrotten polisanmäls uppskattningsvis bara en tredjedel. Under 2006
löste polisen 169 fall av hatbrott, vilket var en ökning med 27 procent jämfört med
2005. Under 2007 förefaller andelen domar ha minskat. Polis och åklagare tenderar
dock att i större utsträckning än tidigare rubricera våldet som rasistiskt motiverat
våld.
Då och då förekommer rapporter om brott med antisemitiska motiv och
diskriminering av minoriteter som exempelvis den finsk-ugriska minoriteten, romer
och meskhetturkar.
President Vladimir Putin har vid upprepade tillfällen uttalat sig mot etnisk och
religiös intolerans och ändringar i lagen om extremism sägs ha införts för att
motarbeta rasistiskt motiverat våld. Det är dock svårt att se att statsledningen, som
under valkampanjen 2007 använde sig av ett betydande mått av patriotisk

Normen i lagstiftningen är heterosexualitet, vilket i praktiken innebär ett förbud för
homosexuella att registrera partnerskap eller adoptera barn i Ryssland. Det
förekommer fall av negativ särbehandling från myndighetshåll, i synnerhet vad
gäller församlingsfriheten (se nedan). Allmänt kan sägas att nuvarande hårdare
omgivning i form av nya krav på enskilda organisationer, begränsad tillgång till
massmedier och trakasserier av oliktänkare, gör det svårare för redan utsatta grupper
i Ryssland, som exempelvis HBT-personer (homosexuella, bisexuella och
transpersoner), att vinna gehör för sina krav på mänskliga rättigheter.
Den rysk-ortodoxa kyrkans roll är ytterligare en försvårande faktor. Företrädare för
kyrkan fortsätter att fördöma öppen homosexualitet. När patriarken Aleksij II
svarade på frågor i Europarådets parlamentariska församling den 2 oktober, varnade
han för ”moralisk relativism” och sade att homosexualitet var en sjukdom och en
synd.
Liksom tidigare år avslog Moskvas borgmästare Jurij Luzjkov ansökan om att hålla
en Gay Pride-parad i Moskva med hänvisning till fara för folks säkerhet och efter att
ha kallat den för satanistisk. Paraden genomfördes trots detta och ledde till våld och
flera gripanden.
18 Flyktingars rättigheter
Ryssland har ratificerat 1951 års flyktingkonvention. Migration är dock ett ungt och
långt ifrån färdigutvecklat rättsområde i Ryssland. Den ryska migrationsmyndigheten, FMS (Federala Migrationstjänsten), grundades först år 1992.
FN:s flyktingkommissariat UNHCR har under året bland annat rapporterat om
förbättrade möjligheter för asylsökande. Mycket återstår dock att göra beträffande

mottagningssystemet och många asylsökande är alltjämt beroende av UNHCR för
sitt uppehälle. UNHCR samarbetar med värdlandets myndigheter, särskilt nära är
samarbetet med FMS, såväl på federal som på lokal nivå.

genomförs med utländsk finansiering och tjänar andra staters eller kommersiella
intressen. I ett tal i november, fördömde Putin återigen dem som ”stryker kring
utländska ambassader på jakt efter pengar”.

Ryssland är ursprungsland, destinationsland och transitland för flyktingar. Under
första halvan av år 2007 sökte, enligt UNHCR, 5 500 ryska medborgare asyl i någon
av Europeiska unionens medlemsstater.

Bland framträdande organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter kan
nämnas Moscow Helsinki Group, Memorial, Human Rights Watch, Moscow Centre
for Human Rights och Rysslands soldatmödrar.

Enligt FMS hade cirka 2 000 personer sökt asyl i Ryssland under januari-november
2007. Av dessa kommer merparten från Afghanistan och de flesta lämnar in sina
ansökningar i Moskva. Trenden är att antalet asylsökande ökar från år till år. Under
hösten 2007 förekom uppgifter om att Ryssland, och då främst Sjeremetjevoflygplatsen utanför Moskva, används för transit för kineser, men även irakier, indier
och somalier, som är på väg till Europa eller USA. I norra Kaukasus, men utanför
Tjetjenien, finns cirka 22 000 internflyktingar, varav 15 000 befinner sig i Ingusjetien
och 7 000 i Dagestan.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Flera internationella organisationer, däribland FN, och Europarådet, genomför och
stödjer insatser för att främja de mänskliga rättigheterna i Ryssland. Sverige och EU
har ett omfattande utvecklingssamarbete med Ryssland, vilket inbegriper insatser för
mänskliga rättigheter.

19. Funktionshindrades rättigheter
De funktionshindrades situation i Ryssland förblir svår. Med brist på resurser för
sociala ändamål har de funktionshindrades behov hittills prioriterats lågt.
Handikappanpassning i offentliga byggnader existerar i mycket ringa utsträckning.
En stor och utsatt grupp är krigsveteranerna, dels de från andra världskriget, dels de
som deltagit i konflikterna i Afghanistan och Tjetjenien. De flesta funktionshindrade
står utanför arbetsmarknaden och många är hänvisade till hjälp från familj och
vänner eller ren välgörenhet för att klara sitt uppehälle. Funktionshindrade barn hålls
ofta på institution och ges liten möjlighet att integreras i samhället.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal organisationer i Ryssland som är verksamma på
människorättsområdet. Under de senaste åren har förutsättningarna för deras
verksamhet försämrats bland annat på grund av lagändringar (se avsnitt 8). President
Putin har vid flera tillfällen hävdat att många människorättsprojekt i Ryssland

Under år 2007 satsade Sverige genom Sida drygt 15 miljoner kronor på verksamhet
direkt relaterad till de mänskliga rättigheterna i Ryssland. Stödet har huvudsakligen
fokuserats på norra Kaukasus, framför allt Tjetjenien.
Insatserna syftar bland annat till att bidra till sökandet efter försvunna i Tjetjenien,
juridisk rådgivning och information om de mänskliga rättigheterna samt hjälp för
människor som anser att deras mänskliga rättigheter kränkts, att hitta rätt i det ryska
rättssystemet samt, om nödvändigt, vända sig till Europa-domstolen för de mänskliga
rättigheterna i Strasbourg. Under 2007 har Sida påbörjat beredning av stöd till
insatser som syftar till att motverka främlings-fientlighet samt insatser på HBTområdet.
Ytterligare omkring 6 miljoner kronor har under 2007 gått till stöd för
utvecklingsprojekt på rättsområdet. Exempel på insatser är stöd till reform av det
ryska fängelsesystemet och domstolsväsendet samt för att motverka kriminalitet
bland ungdomar.
EU-kommissionens program European Initiative for Democracy and Human Rights
(EIDHR) finansierar initiativ till stöd för mänskliga rättigheter och demokrati,
konfliktförebyggande och konfliktlösning. Tillsammans med Europarådet och den

ryska regeringen bistår EU-kommissionen också ryska myndigheter i deras arbete
med att uppfylla Rysslands åtaganden inom Europarådet.
Det svenska utvecklingssamarbetet fasas nu ut. Under perioden 2008-2009 kommer
dock årligen cirka 10 miljoner kronor att avdelas för insatser på
människorättsområdet i Ryssland.

Mänskliga rättigheter i Ukraina 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den 30 september 2007 hölls parlamentsval i Ukraina. Liksom vid det senaste
parlamentsvalet, i mars 2006, bedömdes det av Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa, OSSE, och andra internationella organisationer i stort sett ha
genomförts fritt och rättvist. Det efter valet uppkomna parlamentariska läget ger
begränsat utrymme åt att skapa en stabil parlamentsmajoritet.
Läget för mänskliga rättigheter överlag visar både förbättringar och försämringar
under 2007. Mediefriheten visar på fortsatt stora framsteg och få förväntar sig en
tillbakagång till den statskontroll av medier som var utspridd före den orangea
revolutionen i slutet av 2004. Ukraina utgör för flera länder ett föredöme när det
gäller att integrera och stödja offer för människohandel.
Flera högt uppsatta politiker säger sig vilja bekämpa korruptionen, men under 2007
försämrades Ukrainas placering på Transparency Internationals lista över de mest
korrupta länderna i världen. Egentlig politisk vilja saknas för att bekämpa
korruptionen och vad den för med sig i form av straffrihet för dem som har kontakter
och kan betala för sig En följd av detta är ojämlik tillgång till sociala tjänster,
sjukvård och utbildning.
Kvinnors ställning i Ukraina påverkas fortfarande i hög utsträckning av traditionella
föreställningar om könsroller, och ytterst få kvinnor når de högsta positionerna, såväl
inom offentlig förvaltning som i näringslivet. Kvinnorepresentationen i parlamentet
är med västeuropeiska mått låg. Kvinnor drabbas i betydligt högre utsträckning än
män av människohandel, vilket är ett fortsatt stort problem. Medvetna och
verksamma åtgärder vidtas dock för att stävja detta.
Ökande främlingsfientlighet och antisemitism utgör en källa till oro. Ett positivt steg
är att det under 2007 inom Inrikesministeriet och säkerhetstjänsten har inrättats
särskilda enheter ansvariga för hatbrott och främlingsfientlighet.

Inkomstklyftorna fortsätter att växa och fattigdomen är utbredd. Ett annat akut
problem är det kraftigt ökande antalet hiv-smittade. Ukraina är det land i Europa med
högst andel smittade. Runt 1,6 procent av den vuxna befolkningen är smittad, och
experter varnar för att hundratusentals kan komma att dö av aids inom en
överskådlig framtid.
Rättsväsendet uppvisar allvarliga brister. Bland andra Amnesty International har
rapporterat om tortyr i häktena. Inom domstolsväsendet råder utbredd korruption.
Fängelseförhållandena är svåra och antalet självmord i fängelserna ökar. Amnesty
International pekar också ut våld i hemmet, främst mot kvinnor, som ett av de
allvarligaste problemen i Ukraina.
Kvaliteten på asylsystemet har försämrats överlag. Ett problem är behandlingen av
asylsökande. Få ansöker om asyl, och av dem som ansöker får ett ökande antal
avslag. FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, råder för närvarande stater att avstå
från att utlämna asylsökande från tredjeland till Ukraina eftersom det inte går att
säkerställa att personen a) släpps in i landet, b) skulle få tillgång till en rättvis och
effektiv procedur för beslut om flyktingstatus, c) skulle behandlas i enlighet med
internationella flyktingstandarder eller d) skulle få ett effektivt skydd mot att skickas
åter.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Ukraina har ratificerat de mest centrala konventionerna på de mänskliga
rättigheternas område.
De ratificerade konventionerna är:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollen om enskild klagorätt
och avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, Convention on
the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot

− kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt 3
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child (CRC)
samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi
− Flyktingkonventionen, Convention relating to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
− Ukraina har inte ratificerat följande konventioner:
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (öppnades för undertecknande 2007, Ukraina
förväntas underteckna konventionen i början av 2008)
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of all
Persons from Enforced Disappearances (öppnades för undertecknande 2007, Ukraina
har ännu inte undertecknat konventionen)
− Convention on the migrant workers and members of their families (ej
undertecknad)
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court
(ICC) (undertecknad men ej ratificerad)
Ukraina för löpande en dialog med de FN-kommittéer som övervakar respektive
konvention. Under 2007 har påpekanden och rekommendationer framförts i följande
kommittéer: Committee against Torture, Committee on the Rights of the Child och
Committee on Economic, Social and Cultural Rights.
FN:s särskilda rapportör om giftigt avfall Okechukwu Ibeanu besökte Ukraina under
2007 för att närmare undersöka vilka negativa effekter olaglig spridning och
dumpning av giftiga ämnen och avfall har på mänskliga rättigheter.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Ukrainas författning förbjuder tortyr. Definitionen av tortyr i ukrainsk lagstiftning
omfattar inte psykisk tortyr, vilket innebär en avvikelse från FN:s konvention mot
tortyr. Enligt samstämmiga rapporter från människorättsorganisationer och
internationella organisationer förekommer tortyr och annan grym eller förnedrande
behandling i Ukraina. Framför allt används olika former av tortyr för att pressa fram
bekännelser i häkten. Fortfarande lär någon form av kvot för polisers måluppfyllelse
existera, vilket leder till att erkännanden tvingas fram med våld. Häktena är överfulla
och ohygieniska. Tuberkulos är vanligt förekommande i häkten och fängelser.
Människorättsorganisationer som genomfört intervjuundersökningar med personer
som suttit i häkte uppger att nästan hälften av dem utsatts för någon form av våld.
Antalet interner i fängelserna, för närvarande drygt 150 000, minskar, antagligen
sammanhängande med Ukrainas snabbt minskande befolkning. Antalet är idag bara
tre fjärdedelar av vad det var för tio år sedan. Flera enskilda organisationer arbetar
med utbildning inom mänskliga rättigheter av personalen, vars utbildning på detta
område till stor del är bristfällig. Problemet med växande korruption återfinns även i
fängelserna. Löneläget är lågt. Antalet dödsfall, främst framkallat av utbredd
tuberkulos, har inte förändrats, men antalet självmord har av fortfarande ej utredda
orsaker ökat i fängelserna det senaste året. Antalet hiv-smittade ökar kraftigt i
fängelserna.
Det är känt att det inom militärmakten förekommer att äldre värnpliktiga trakasserar
nyinryckta (dedovsjtjina), men inte i vilken omfattning. En ökande användning av
kontraktssoldater medför sannolikt att pennalismen minskar, liksom det faktum att
många soldater gör sin värnplikt nära hemorten, vilket underlättar kontakt med släkt
och vänner. Värnplikten planeras vara avskaffad helt till 2010. De värnpliktiga
(knappt 50 000) möter hårda villkor, med brister inom mat och sjukvård. Misshandel
är inte ovanligt. Detta är en av anledningarna till att flera försöker slippa undan
värnplikten med hjälp av mutor och falska läkarintyg. Europarådet har i en rapport
om Ukrainas uppfyllande av sina åtaganden tagit upp de militära domstolarnas

beroendeställning till de väpnade styrkorna, vilket är en faktor som kan förväntas
göra militärdomstolarna mindre intresserade av att granska missförhållanden.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades i Ukraina i samband med att landet blev medlem av
Europarådet 1995. Frågan om ett eventuellt återinrättande är sällsynt förekommande
i den offentliga debatten.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Iakttagandet av rätten till frihet och personlig säkerhet försvåras av den allvarliga
resursbrist som rättsväsendet lider av, liksom av den omfattande korruptionen.
Domstolarna är som regel överbelastade, med långa häktningstider och svårigheter
att hålla lagstadgade frister för väckande av åtal som följd. Därtill kommer att många
domare är skolade under sovjettiden, vilket gör att rättssystemet till stor del präglas
av ett totalitärt rättstänkande som kraftigt skiljer sig från det i västvärlden.
Den som grips har rätt till offentlig försvarare, som skall betalas av staten om den
gripne saknar möjlighet att själv betala för den. I verkligheten fungerar systemet
knappast, utan det krävs betydande finansiella medel för att kunna hävda sin rätt, inte
minst då många advokater vägrar att åta sig fall mot den lilla ersättning som staten –
i bästa fall – betalar. Det är också vanligt att förhör genomförs utan att den förhördes
offentlige försvarare är närvarande, eller utan att någon sådan har utsetts.
Principen att den tilltalade i brottmål anses oskyldig till dess att motsatsen har
bevisats gäller officiellt, men frikännandeprocenten är mycket låg. Vidare är Ukraina
ett av de länder i världen där högst andel av de tilltalade i brottmål döms till
frihetsberövande. Siffran för 2004 var 26,5 procent, vilken är en mer än dubbelt så
hög andel jämfört med genomsnittet i Västeuropa.
Det finns inga av staten uppsatta restriktioner för ukrainska medborgares
utlandsresande. Att erhålla ett pass är, liksom många andra kontakter med
myndigheter, inte sällan en långdragen och krånglig process, där mutor kan krävas.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Samstämmiga rapporter uppger att godtyckliga och långvariga frihetsberövanden
förekommer och att detta inte sällan är en rutinåtgärd som tillgrips då polis och
åklagare förbereder åtal. Enligt ukrainska människorättsorganisationer förklaras detta
delvis av att polischefers prestationer främst bedöms efter andelen fall som leder till
fällande dom. För att öka sannolikheten för ett erkännande och en fällande dom
utsträcker man tiden mellan gripande och åtal och använder inte sällan våldsamma
förhörsmetoder.
Domstolarna i Ukraina kan inte sägas vara helt självständiga från den verkställande
makten. Domare utses av presidenten för femårsperioder och vissa av dem på livstid
efter ett särskilt förfarande i parlamentet. Domarnas löner är, även efter nyligen
genomförda höjningar, förhållandevis låga. Detta, tillsammans med rättsväsendets
organisatoriska struktur där domstolar erhåller en del av sin finansiering från lokala
myndigheter, gör domare mottagliga för såväl mutor som politiska påtryckningar. Att
bedöma hur vanligt förekommande mutor och påtryckningar är från den politiska
makten är av naturliga skäl mycket vanskligt, men uppgifter från
människorättsorganisationer gör gällande att så kallad telefonrättvisa, det vill säga
direkta instruktioner från företrädare för den verkställande makten till
domare om hur dessa skall döma, fortfarande förekommer. Också företrädare för de
politiska krafter som kom till makten efter den orangea revolutionen har genom
uttalanden i olika sammanhang uppvisat bristande respekt – eller förståelse – för
vikten av en oberoende dömande makt. Det råder en allmänt utbredd cynism bland
befolkningen gentemot rättsstaten. Medborgarna känner ingen respekt för
”oberoendet” och bakomliggande orsaker till domslut diskuteras.
Processen med att reformera domstolväsendet, bland annat i enlighet med
rekommendationer från Europarådet, fortskrider, om än i långsam takt. En ny
brottsbalk antogs 2001 och ses av bedömare som ett steg i rätt riktning. Denna
stadgar mildare straff för mindre allvarliga brott, vilket också har bidragit till att
minska överbeläggningen i landets fängelser.
Säkerhetstjänsten bedriver enligt uppgifter från flera olika håll fortsatt omfattande
illegal avlyssning och övervakning av personer som av olika skäl anses vara

”intressanta”. Denna övervakning omfattar även Internet och e-posttrafik. Inte sällan
dyker information, som inhämtats - eller påstås ha inhämtats - genom av statliga
organ utförd avlyssning, upp som slagträn i den politiska debatten.
Enligt Transparency International har korruptionen, som befinner sig på en för
europeiska mått ofattbar höjd, till och med förvärrats under 2007. Inga framsteg har
gjorts under året för att komma bort från den av samhället så genomsyrade
korruptionen, en av Ukrainas största utmaningar. Tvärtom, Ukraina har placerat sig
på en något sämre plats på Transparency internationals ”Korruptionsindex”, där
främst investeringsklimatet mäts. Jämfört med andra OSS-länder (Oberoende staters
samvälde - de tidigare sovjetrepublikerna förutom baltstaterna) är det bara i
Centralasien det är sämre ställt än i Ukraina. Problemet är att politisk vilja saknas för
att inleda förändringar. Efter den orangea revolutionen följde vissa förbättringar,
främst en större vilja att ansluta sig till olika konventioner, men det är en långsam
process och den höga omsättningen av personal gör att det är svårt att åstadkomma
framsteg. En handlingsplan mot korruption antogs 2007, men utan ”offentlig
frågestund” och utan konsultationer med enskilda organisationer. Europarådet gav ett
negativt utlåtande, men planen, som är vag och har oklar ansvarsfördelning, antogs
och förväntas löpa 2007-2012. Inga förbättringar är att vänta i närtid. Offentlig
upphandling sker på ett icke-transparent sätt.
7. Straffrihet
Hundraprocentig straffrihet förekommer i form av den immunitet mot åtal som
presidenten, domare och ledamöter av parlamentet åtnjuter. Formellt kan denna
immunitet upphävas genom beslut av parlamentet, men detta har
mycket sällan skett. Det finns exempel på att ledamöter av parlamentet på ett
otillbörligt sätt utnyttjat sin immunitet. Starka krafter inom den ukrainska politiken
har ett intresse av att immuniteten, och därmed i princip straffriheten, bevaras eller
till och med utsträcks.
Den omfattande korruptionen inom rättsväsendet gör att det ofta är möjligt att genom
mutor och politiska kontakter köpa sig fri från ansvar och rättslig påföljd.
Fördomar och brist på erfarenhet gör också att det i praktiken förekommer straffrihet
inom områden som våld i hemmet och brott relaterade till främlingsfientlighet.

Slutligen bör nämnas att nära nog ingen av de uppskattningsvis tiotusentals personer
som på olika sätt medverkade till valfusket i presidentvalet 2004 ännu har lagförts.
Någon officiell amnesti har inte utfärdats, trots att diskussioner har förts om detta,
utan den reella straffrihet som här föreligger får anses vara följden av konsensus
inom den ukrainska politiska eliten om att inte ta upp saken.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Press- och yttrandefrihet är inskriven i författningen. De flesta viktiga medieaktörer,
såväl radio och tv som tidningar, står under kontroll av inflytelserika politiska och
ekonomiska aktörer som i varierande utsträckning använder dem för att föra fram
sina åsikter. Yttrande- och mediefriheten har förbättrats avsevärt efter den orangea
revolutionen och Viktor Jusjtjenkos tillträde som president. I organisationen
Reportrar utan gränsers rankning av pressfriheten i världens länder 2007 intar
Ukraina plats 92, vilket är en klar förbättring jämfört med i fjol (plats 112).
Det finns en ambition att skapa en statlig tv-kanal som skall fungera enligt public
service-principen, men i praktiken sker inga framsteg på detta område. Företrädare
för oberoende media hävdar att det inte finns något politiskt intresse, från något håll,
av att skapa en sådan kanal.
Internettidningar, som i större utsträckning saknar kopplingar till ekonomiska och
politiska intressen, är en allt viktigare källa till information för den ökande andel av
befolkningen som har tillgång till Internet. Dessa nätpublikationer förefaller också
åtnjuta större förtroende än tryckta media och etermedia
.
Förfarandet med så kallade temniki, det vill säga att presidentadministrationen
instruerade viktigare nyhetsredaktioner om vad de borde och inte borde skriva,
förefaller ha upphört. Under året har också mediers benägenhet att skriva om 8
korruption även på högsta politiska nivå ökat, vilket också tyder på ett friare klimat.
Under året har inget fall av politiskt motiverade mord på journalister rapporterats.
Däremot förekommer trakasserier av journalister på lokal nivå. Dessa torde dock inte
vara statligt sanktionerade.

Fallet med den år 2000 mördade journalisten Georgij Gongadze har fortfarande inte
lösts, trots den uttalade politiska målsättningen att bringa klarhet i detta mycket
uppmärksammade fall. Det är också oklart vilka ansträngningar som egentligen görs
i utredningsarbetet. I november 2005 fälldes den ukrainska staten i Europadomstolen
bland annat för att ha underlåtit att skydda Gongadzes liv och för att inte ha företagit
en adekvat utredning av omständigheterna kring hans dödsfall.
Tillgången till information om myndigheters verksamhet är fortsatt bristfällig. En
stor del av deras beslut är på grund av hemligstämpling eller begränsad distribution
inte tillgänglig för allmänheten. Någon offentlighetsprincip av svensk typ existerar
inte.
Föreningsfrihet råder, men organisationer – däribland religiösa – måste registrera sig
hos myndigheterna. Denna process är inte sällan både tidsödande och komplicerad
och används ibland som instrument för att försvåra och fördröja nystartandet av
organisationer och därmed inskränka organisationsfriheten.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Ukraina är ett flerpartisystem med en relativt stark presidentmakt. Presidenten väljs i
allmänna val vart femte år och parlamentet vart fjärde år Samtliga ledamöter väljs på
partilistor varvid hela landet utgör en valkrets. Ett parti måste få minst tre procent av
rösterna för att få plats i parlamentet. För närvarande finns fem partier eller block i
Radan, parlamentet. Rösträtten är allmän för både män och kvinnor och valhemlighet
råder. Frågor om tolkningen av författningen avgörs av en författningsdomstol. En
tredjedel av domstolens domare utses av presidenten, en tredjedel av parlamentet och
en tredjedel av ett domarkollegium. På grund av politiska motsättningar har
författningsdomstolen inte kunnat utföra verksamheten effektivt.
Parlamentsval hölls senast den 30 september 2007 och bedömdes av Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, och andra internationella observatörer i
huvudsak ha varit fritt och rättvist. Valet var extraordinärt och följde på det senaste
ordinarie valet i mars 2006. Det efter valet uppkomna parlamentariska läget ger
begränsat utrymme åt att skapa en stabil parlamentsmajoritet.

I parlamentet är 38 av 450 ledamöter kvinnor, det vill säga 8,4 procent (att jämföra
med 39 i det som valdes 2006 och 24 kvinnor i det förrförra parlamentet). Det
kvinnliga politiska deltagandet är något bättre på regional nivå. I förra regeringen
saknades kvinnor helt, medan nuvarande regering har en kvinnlig ledamot.
I en rapport från Europarådets parlamentariska församling uttrycktes våren 2007 oro
över de förhastade och ofärdiga författnings- och politiska reformer som
genomfördes 2004, där en rad förändringar införts i Ukrainas författning utan att
hänsyn tagits till Venedigkommissionens reservationer och utan att en offentlig
debatt om förändringarna förts.
Radan domineras av Regionpartiet, som blev största parti i valet. Näst störst blev
Julia Timosjenko-blocket. Det av presidenten stödda Vårt Ukraina-Nationellt
självförsvar erhöll endast hälften så många röster som Timosjenko-blocket. Därtill
kommer två mindre partier, Kommunistpartiet och Lytvyns parti. Majoriteten av
nuvarande parlamentsledamöter kommer från Kiev. Partierna hade under
valkampanjen inga problem med att nå ut via media. De praktiska skillnaderna
mellan partierna är för en utomstående bedömare av marginell betydelse, där
personligheter och bakomliggande finansiering förefaller vara av större vikt. Trots
allt finns ett fungerande debattklimat, där politiker från alla falanger ges utrymme i
media.
Det lokala och regionala självstyret är relativt svagt utvecklat och hämmas av de
otillräckliga förutsättningarna i lagstiftningen för egen skatteuppbörd, samt av att de
minsta territoriella enheterna är alltför små för att kunna bära utgifterna för de
åtaganden som de har enligt lagstiftningen. En territoriell-administrativ reform har
funnits på den politiska dagordningen alltsedan den orangea revolutionen, men har
ännu inte kommit igång.
En ombudsman för mänskliga rättigheter inrättades genom ett parlaments-beslut
1998 och sorterar formellt under parlamentet. Ombudsmannen har formellt
obegränsad tillgång till alla statstjänstemän och valda befattningshavare, inklusive
presidenten. Det finns dock inga påföljder för den som vägrar lämna ut dokument
eller inte rättar sig efter ombudsmannens rekommendationer. Den nuvarande
ombudsmannens mandat förnyades under 2003 och sträcker sig fram till 2008.

Ombudsmannen, Nina Karpatjova, anses av många ha underminerat sin trovärdighet
genom att ställa upp i parlamentsvalet 2006.
Möjligheterna för vanliga medborgare att utan inskränkningar verka politiskt är
begränsade möjligheterna att nå den politiska toppen är beroende och hämmas av
dominansen av ledande företagsgrupperingar inom politiken.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Ukraina har ratificerat samtliga av Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta
grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter. Det finns runt 114
registrerade fackföreningar: både arvtagare till de gamla, sovjetiska fackföreningarna
som fortfarande står staten nära och nya, oberoende. De oberoende fackföreningarna
beräknas ha ungefär en sjättedel av det totala antalet fackanslutna, men exakta siffror
är ej tillgängliga. Anslutningsgraden anses ha minskat något på senare år.
Enligt officiella siffror uppgår arbetslösheten till 2,1 procent. ILO uppskattar dock att
den verkliga siffran ligger strax under 7 procent. Skälet till att siffrorna skiljer sig
kraftigt åt är att många arbetslösa inte ser någon anledning att anmäla sig till
arbetsförmedlingar, inte minst då den arbetslöshetsersättning som utgår är låg (runt
340 grivna, drygt 400 kronor per månad). Förekomsten av en omfattande svart sektor
(enligt ILO 30-60 procent av ekonomin) gör siffran än mer osäker.
Främst regionerna kring Kiev, Dnipropetrovsk och Donetsk uppvisar ekonomisk
tillväxt. På landsorten stagnerar ekonomin. Arbetarnas möjlighet att påverka sina
arbetsvillkor är begränsad. ILO har de senaste åren noterat en kraftig ökning av
andelen arbetande fattiga, en fortsatt urholkning av välfärdssystemet och en
försämring av arbetsvillkoren i branscher som är särskilt drabbade av olyckor. Värst
drabbad är kolindustrin, som kräver hundratals dödsoffer varje år.
Medellönen i Kiev ligger på cirka 2 000 grivna (cirka 2 500 kronor). I Ukraina som
helhet är medellönen 1 500 grivna. Den svåra situationen på arbetsmarknaden
illustreras av att en stor andel av Ukrainas arbetsföra befolkning – enligt ILO kan det
röra sig om 2,5-3 miljoner – arbetar utomlands, främst i EU och i Ryssland. Där

saknar de ofta uppehållstillstånd, anställningskontrakt och passdokument och är
därför sårbara och kan i extremfall utnyttjas för slavarbete och prostitution.
Sedan 1991 räknar International Organisation for Migration, IOM, med att det finns
100 000 ukrainska offer för människohandel. Enligt IOM ligger antagligen antalet
nya offer för människohandel på en konstant nivå, runt 7 000 per år. Antalet
registrerade och hjälpta offer för människohandel har ökat markant, antagligen tack
vare det rikstäckande nätverk av hjälporganisationer som fångar upp offren, främst
kvinnor. Det finns runt 80 rikstäckande enskilda organisationer, varav 27 arbetar med
hjälp direkt till offren. Detta nationella nätverk gör Ukraina till ett föregångsland i
regionen, och delegationer från andra OSS-länder och Asien besöker Ukraina för att
se hur arbetet bedrivs. Totalt 4 391 personer, varav de flesta kvinnor, har hittills fått
hjälp. IOM räknar med att mindre än två procent av dessa återvänder utomlands.
Andelen manliga offer ökar, medan andelen offer för människohandel för sexuella
ändamål minskar. Runt 80 procent av offren för människohandel är inte relaterade
till sexuella ändamål, utan hamnar i någon form av slavliknande förhållanden, främst
i OSS-länderna. Enligt mätningar har runt 78 procent av ukrainska befolkningen
förstått problematiken.
En stor andel funktionshindrade är arbetslösa, men ett nationellt program som
resulterat i inrättandet av arbetsrehabiliteringscentrum anses vara ett steg i rätt
riktning. Fyra procent av arbetsplatserna på företag är enligt lag avsatta för
funktionshindrade, men i praktiken förekommer att löner betalas ut utan inställelse.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Formellt finns ett lagstadgat socialt skydd som inkluderar fri sjukvård. Resursbristen
inom den offentliga sektorn har emellertid till stor del satt systemet ur spel, och
sjukvården saknar idag kostnadsfria läkemedel och erforderlig utrustning för att
kunna erbjuda majoriteten av medborgarna adekvat vård. Låga löner gör dessutom
att vårdpersonal förväntar sig extra betalning för mer avancerad vård eller för att
tillhandahålla adekvata läkemedel. I budgeten för 2007 tilldelades hälsosektorn
medel motsvarande 3,4 procent av bruttonationalprodukten. Kvaliteten på vården på
landsbygden är betydligt sämre än i städerna. Omfattande korruption gör också att
betalningsförmågan påverkar vårdkvaliteten.

Hälsosituationen visar på allvarliga brister. Alkoholismen är utspridd och är den
främsta bakomliggande orsaken till att medellivslängden för män endast är 62 år.
Dödsorsaken står främst att finna i hjärt- och kärlsjukdomar och olyckor. Bland den
vuxna befolkningen röker 67 procent av männen och 20 procent av kvinnorna.
Tuberkulos är ett annat stort problem, runt 40 000 nya fall rapporteras varje år. Enligt
Världshälsoorganisationen, WHO, har spridningen av hepatit C nått epidemiska
proportioner.
Enligt FN:s aidsprogram, UNAIDS, har Ukraina den allvarligaste hiv-epidemin i
Europa, med ett ökat antal smittade för varje år. Över 1,6 procent av den vuxna
befolkningen (över 15 år) tros vara hiv-smittad. Enligt officiella
ukrainska uppgifter finns 120 000 registrerade fall, varav 17 000 har utvecklat aids.
För varje ukrainare som påbörjar behandling, blir sex nya samtidigt smittade. Bristen
på aktivt engagemang i regeringen är påtaglig, även om president Jusjtjenko i
december 2007 försökte fästa fokus på behovet av ökad finansiering. Insatserna är få
– till största delen finansierade av utländska givare – o-koordinerade och otillräckliga
för att stävja utvecklingen. Knappt 80 procent av de smittade återfinns i åldrarna
25-49 år. Andelen kvinnor ökar och uppgår snart till hälften. Intravenöst missbruk är
fortfarande den vanligaste spridningsorsaken, men ett ökande antal smittas via
heterosexuell kontakt, vilket har ökat antalet hiv-smittade nyfödda. Enligt officiella
siffror finns minst 1 500 hiv-smittade barn i Ukraina. De flesta hiv-smittade saknar
tillgång till bromsmediciner.
Barn- och mödravården är eftersatt på grund av bristande resurser. Barnsjukdomar
sprids ofta på förlossningskliniker och utgör den främsta orsaken till en
förhållandevis hög barnadödlighet. En annan orsak är bristande kunskap hos
vårdpersonal och föräldrar.
Psykvården är eftersatt och lågprioriterad. Det är inte ovanligt att mentalsjuka som
begått brott hamnar i vanliga fängelser.

Tjernobyl-katastrofen är fortsatt en faktor vid bedömningar av hälsosituationen i
landet. Den senaste rapporten från Chernobyl Forum uppger att runt 4 000 personer
kommer att dö av cancer på grund av olyckan. Av dessa skulle statistiskt sett ungefär
en fjärdedel ha dött av cancer även om de inte blivit utsatta för extra strålning från
det havererade kärnkraftverket. Riskerna anses ha överskattats, men det är ett
ovedersägligt faktum att ansenliga arealer för överskådlig framtid kommer att vara
avspärrade och att katastrofen fortsätter att åsamka människor psykiskt lidande.
12. Rätten till utbildning
Varje ukrainsk medborgare har rätt till fri skolgång från förskola till högre utbildning
inom statliga och kommunala utbildningsinstitutioner. Skolundervisningen håller
trots materiella tillkortakommanden ofta relativt hög kvalitet, vilket också gäller viss
högre utbildning.
I landet finns cirka 1,5 miljoner studenter, varav drygt hälften betalar för sin
utbildning. Flertalet studenter är hänvisade till att själva finansiera sina studier
genom arbete eller ekonomisk hjälp från föräldrar eller anhöriga. Ett fåtal erhåller
stipendier. Resultatet av detta är social snedrekrytering till högre utbildning. Antalet
studerande fördelas jämnt mellan kvinnor och män. Inom forskning är kvinnor dock
underrepresenterade.
Det är allmänt bekant att korruptionen inom både skolväsendet och den högre
utbildningen är omfattande, både vid inträdesprov och vid examinationer under
utbildningen. Detta hänger samman med de låga lärarlönerna, och möjliggörs genom
att examinationer till stor del är muntliga.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden har hos breda grupper sjunkit sedan självständigheten 1991. Den
höga ekonomiska tillväxten, de senaste åren runt sju procent, har inte märkts
nämnvärt hos stora grupper av befolkningen. De flesta upplever att de har fått det
sämre än 1989. Runt en tredjedel befinner sig under fattigdomsgränsen (beräknat
som 75 procent av medianinkomsten). Utsatta grupper är arbetande fattiga, barn,
pensionärer och landsortsbefolkningen. Europeiska utvecklingsbanken, EBRD,
uppskattar att medelklassen uppgår till drygt tio procent av befolkningen.

Inkomstklyftorna växer i samhället och en rättvis omfördelning förefaller inte ha hög
prioritet hos politikerna. Många lever alltjämt under eller kring existensminimum
och för runt sex procent av befolkningen går i stort sett hela den disponibla
inkomsten åt till boende och mat. Minimilönen är motsvarande 580 kronor i
månaden. Många har sina största inkomster inom den svarta sektorn. Det sociala
skyddsnätet är fortfarande svagt. Minimipensionen uppgår till motsvarande drygt
530 kronor. Fattiga har inte samma tillgång till utbildning och sjukvård och har
därmed svårt att ta sig ur sin situation.
Pensionsåldern i Ukraina är 55 år för kvinnor och 60 år för män. Antalet arbetande
pensionärer har ökat till runt två miljoner.
Även om situationen på bostadsmarknaden har hårdnat, särskilt i de större städerna,
har många sitt boende garanterat sedan sovjettiden och bor kvar i sina gamla
lägenheter. För många är bostadssituationen svår med trångboddhet och avsaknad av
tillräcklig uppvärmning under vintern. Hemlöshet är ett problem i storstäderna.
Ett sätt att mäta ett lands utveckling är FN:s Human Development Index, HDI
(utvecklingsindex) där 2008 års index (beräknat utifrån omständigheter år 2005) för
Ukraina var 0,788, en fortsatt positiv utveckling jämfört med tidigare år, men
Ukraina grupperas fortfarande bland ”medel” jämfört med Ryssland och Vitryssland,
som är ”hög”. En hög utbildningsnivå drar upp indexet, men en förväntat låg
medellivslängd och en låg medelinkomst drar ned det.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
I det ukrainska samhället är de traditionella könsrollerna påtagliga och samhället är i
hög grad mansdominerat, även om kvinnor i minst lika hög grad som män erhåller
högre utbildning. Få kvinnor har framträdande positioner inom politik och näringsliv.
Det förekommer att anställningsannonser anger önskat kön hos de sökande och att
det till och med skrivs ut att män kan förvänta sig en högre lön.

Våld i hemmen mot kvinnor är utbrett, och fördomar inom polis och rättväsende gör
att beivrandet av brott ofta är bristfälligt – kvinnoorganisationer uppger att polis
uppmanar kvinnor som anmäler sina män för misshandel att ta tillbaka anmälan. Ett
tecken på ett stärkt civilsamhälle är att nya kvinnocentrum har öppnats där kvinnor
får stöd och råd, till exempel om hur de skall gå till väga för att ta ut skilsmässa från
män som misshandlar dem. Enligt rapporter från kvinnoorganisationer utsätts
kvinnor också ofta för sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
Ukraina är såväl ursprungs- som transitland, och i viss mån destinationsland, för
människohandel med främst kvinnor, men även barn och ett ökat antal män (för
sexuellt slaveri, tiggeri och som arbetskraft). Människohandeln med kvinnor från
Ukraina går framförallt till Turkiet, Ryssland, resten av Europa och Israel. Handeln
möjliggörs dels av okunskap om arbetsmarknads-situationen utomlands, dels av
organiserade brottssyndikats skicklighet i att utnyttja en svår socioekonomisk
situation. Majoriteten av de kvinnor som luras till sexslaveri reser initialt frivilligt
och har högre utbildning. Många av dem ser få andra möjlighet att förtjäna sitt
uppehälle. Det skall i sammanhanget påpekas att också ukrainska män utsätts för
människohandel, främst för arbete som bygg- eller gruvarbetare.
Ukrainska myndigheter gör i samarbete med internationella organisationer viktiga
insatser för att förebygga och bekämpa handel med kvinnor och barn. Under 2006
skärptes lagstiftningen avseende människohandel och en lagändring gjorde att
kvinnor inte längre kan dömas för prostitution om de på grund av människohandel
tvingats till detta. Ett brett nätverk av enskilda organisationer har skapats för att
underlätta hemvändande. Flera kampanjer har satts igång, delvis med hjälp av
ukrainska kända personligheter och tv-reklam. International Organisation for
Migration, IOM, har ett omfattande program för tidigare offer för människohandel,
där de får rehabilitering och hjälp att återvända till samhället.
15. Barnets rättigheter
Barn drabbas ofta hårt av den svåra ekonomiska situationen, som i många fall beror
på alkoholiserade föräldrar och deras vanskötsel av sina barn (i vissa regioner uppges
detta beröra var tredje familj). I allvarliga fall leder missbruket till vräkning och
hemlöshet för barn som i sin tur börjar missbruka droger eller alkohol. Hösten 2007

fanns enligt officiella uppgifter 103 000 barn utan föräldratillsyn, varav runt 99 000
bodde på institution. Antalet hemlösa barn skattas till mellan 30 000 och 150 000.
Institutionsväsendet för omhändertagande av barn har begränsade resurser. Enligt
FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, minskar visserligen antalet barn på
institutioner i absoluta tal (antalet barn totalt i Ukraina minskar dock också, från 14
miljoner för drygt tio år sedan till dagens 8,9 miljoner) men andelen ökar, från 0,6
procent för drygt tio år sedan till dagens 1,1 procent. Institutionerna erbjuder främst
tak över huvudet och utbildningsmöjligheter, men inte möjlighet att återintegreras
eller upptas av fosterföräldrar. Detta är en stor utmaning för det ukrainska systemet.
Endast en svag ökning av antalet fosterfamiljer (främst släktingar) kan noteras.
Barnsjukvården uppvisar brister, till exempel i omhändertagandet av det stora antalet
barn med rörelsehinder. Även skolgången visar på brister – det råder ofta brist på
både lärare och läromedel och ett stort antal barn uteblir från skolan, de flesta av
psykosociala skäl.
Enligt den enda rikstäckande undersökning som gjorts, från 1999-2000, arbetade 350
000 barn under 18 år, varav knappt hälften inom jordbruket. Det är omöjligt att veta
hur många fall av barnarbete som utgör ett brott mot ILO-konventionen om
barnarbete. Vissa indikationer tyder på att antalet fall ökar. Problem står främst att
finna i informella sektorn, där ingen hänsyn tas till arbetslagstiftningen och där barn
arbetar under vådliga förhållanden, bland annat inom gruvnäringen i östra Ukraina.
ILO noterar också att barn till fattiga föräldrar tvingas ut på arbetsmarknaden i stället
för att gå i skolan. Även barn som flyr institutioner är i riskzonen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Diskriminering till följd av ras, hudfärg, sexuell läggning, religiös eller politisk
uppfattning får enligt lag inte förekomma. Det finns en utbredd misstänksamhet mot
vissa befolkningsgrupper, vilket i första hand riktar sig mot muslimer, romer och
människor som antas vara från Kaukasus eller tredje världen. Det finns ett växande
antal rapporter om att ordningsmakten inte tar brott mot personer med annan hudfärg
på samma allvar som brott som begås mot ljushyade, och också om trakasserier i
form av till exempel dokumentkontroller.

De många minoriteterna i Ukraina – 130 enligt folkräkningen 2004 – kan i allmänhet
utan inskränkningar utöva sin religion och ge uttryck för sin kultur. De cirka 300 000
Krimtatarer som från slutet av 1980-talet återvände till Krim från deportationen i
Centralasien mötte inledningsvis svårigheter, bland annat med att erhålla ukrainskt
medborgarskap. Oroligheter kring ockupation av jordlotter förekommer med viss
regelbundenhet. De socioekonomiska problemen är fortfarande mycket stora med
bland annat arbetslöshetssiffror kring 60 procent. Också bland romerna, som framför
allt bor i västra Ukraina, är arbetslösheten mycket stor.
Den judiska befolkningen, som utgör runt 0,5 procent, uppges inte möta påtagliga
inskränkningar i utövandet av sin religion. Från statligt håll finns vare sig på
nationell eller på regional nivå någon sanktionerad antisemitism. Från flera källor
rapporteras dock en ökande antisemitism i det ukrainska samhället, särskilt bland
yngre ukrainare. Något fler antisemitiska brott har rapporterats under året jämfört
med 2006.
Påståenden om att den stora gruppen rysketniska och rysktalande ukrainare skulle
utsättas för diskriminering – bland annat inom utbildningsväsendet och främst i de
huvudsakligen ukrainskspråkiga västra och centrala delarna av landet – hörs
regelmässigt. Dessa påståenden har ofta en politisk överton och det är svårt att hävda
att ryskan, som i många samhällssektorer - inte minst inom affärsvärlden, men också
till stor del i media - intar en dominerande roll gentemot statsspråket ukrainska,
generellt sett skulle vara förfördelad i Ukraina. I synnerhet presidentkansliet värnar
om att enbart ukrainska ska användas i media, vilket väcker invändningar från den i
huvudsak rysktalande östra delen av landet.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Ökande rasism och främlingsfientlighet återspeglas också i en ökande grad av
homofobi, vilket har noterats av organisationer för homosexuella, bisexuella och
transpersoner (HBT). Eftersom det ukrainska samhället bär drag av ett homogent och
patriarkaliskt samhälle, har det burit med sig en rädsla för det okända. Enligt en
sociologisk studie genomförd av en enskild organisation har homofobin ökat de
senaste fem åren. Nära hälften av befolkningen anser att restriktioner borde införas
avseende homosexuellas rättigheter.

Det förekommer inte någon statligt sanktionerad diskriminering av HBT-personer.
Eftersom homofobi är utspridd sker dock ett visst mått av självcensur, det vill säga
att HBT-personer väljer att inte gå ut med sin sexuella läggning. En enskild
organisation anser att många väljer att inte rapportera fall av diskriminering ens till
en intresseförening. Samma organisation har under 2007 registrerat 30 fall av
diskriminering eller brott mot HBT-personers rättigheter. Antalet politiker och
kyrkliga företrädare som har gjort homofoba uttalanden har ökat under året.
I ukrainsk lagstiftning omnämns sexuell läggning överhuvud taget inte. Detta
betyder inte att homosexuella eller bisexuella har samma rättigheter som
heterosexuella. Det är inte möjligt att ingå äktenskap eller registrerat partnerskap
med person av samma kön.
18 Flyktingars rättigheter
Ukraina har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention och dess protokoll från
1967. Principen om första asylland tillämpas i praktiken inte. Det rättsliga ramverket
för flyktingars omhändertagande finns på plats, och bland annat FN:s
flyktingkommissariat, UNHCR, arbetar med att ytterligare stärka Ukrainas kapacitet.
Det händer att principen om ”non-refoulement” inte respekteras, det vill säga att
ingen får återsändas till ett område där hon eller han har välgrundad fruktan för att
råka ut för förföljelse eller omänsklig behandling. En systematisk återlämning av
tjetjener påstås förekomma. De flesta lär stoppas redan vid gränsen mellan Ryssland
och Ukraina. Alla konventionsflyktingar skall, enligt 2001 års flyktinglag, ges
samma förmåner som landets medborgare. Genomförandet av denna lag medför
stora problem, och UNHCR anser inte att existerande flyktinglagstiftning är
kompatibel med internationella normer. Ny lagstiftning är under utarbetande, bland
annat med hjälp av UNHCR. Omsättningen av personal inom berörd statlig
förvaltning är omvittnad och internationella utbildningsinsatser blir därmed effektiva
endast en kort tid.
Ukraina erhåller runt 2 000 asylsökande varje år, med en svagt ökande tendens.
Endast runt fyra procent erhåller flyktingstatus. Kvaliteten på besluten är låg, delvis
sammanhängande med den höga omsättningen på personal. De statliga

myndighetsstrukturerna reformeras ideligen, vilket också försvårar arbetet. Stabilitet
och ny lagstiftning behövs. Mottagningskapaciteten är begränsad (runt 330 platser).
Ukraina är ett transitland för tiotusentals personer årligen som på illegal väg söker
sig till EU. Situationen för dessa människor är ofta mycket svår, då den ukrainska
kapaciteten att ta emot dem är högst begränsad. Gränspoliserna driver
uppsamlingsläger runt om i landet, där standarden är undermålig. Rasism och ökad
främlingsfientlighet drabbar migranter och asylsökande, vilket UNHCR rapporterar
om.
19. Funktionshindrades rättigheter
Runt 2,5 miljoner ukrainare är klassade som ”invalider” i olika kategorier, även om
bara en mindre andel av dessa med svenska mått mätt skulle klassas som
funktionshindrade. Systemet för funktionshindrade har förbättrats sedan sovjettiden,
men flera kvarlevor finns kvar, bland annat särskilda företag för blinda och döva.
Lagstiftningen för funktionshindrade förbättras gradvis, men genomförandet tar
längre tid. Det är långt kvar till en handikappanpassning av det offentliga rummet.
Textade TV-sändningar av nyheter förekommer inte, teckentolkning är mycket
ovanlig och det råder brist på litteratur med blindskrift.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Amnesty International, Freedom House, Helsingforskommittén, liksom andra
internationella och inhemska människorättsorganisationer är verksamma i landet och
tillåts arbeta fritt. Under 2007 har det civila samhället även på människorättsområdet
gradvis stärkts, särskilt lokalt.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
De flesta internationella organisationer är representerade i Ukraina, till exempel
flertalet FN-organ, International Organisation for Migration (IOM), Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), och Internationella
arbetsorganisationen (ILO). Alla arbetar inom sina sakområden direkt eller indirekt
med människorättsfrågor. Internationella organisationers verksamhet har bland annat

stor betydelse för tillvaratagande av framför allt minoriteters intressen och har gett
goda resultat. Till exempel är Rödakorskommittén, ICRC, sedan 1995 verksam bland
annat för att förbättra kunskapen om mänskliga rättigheter i skolor, inom polisen och
armén samt att uppmärksamma krimtatarernas situation. IOM fokuserar på åtgärder
mot människohandel.
Världsbanken och EU-kommissionen är de största enskilda givarna i Ukraina.
Sverige är det största bilaterala europeiska givarlandet. Övriga stora givarländer är
USA, Kanada och Schweiz. Sida stödjer ett flertal insatser för att förbättra
situationen för mänskliga rättigheter i Ukraina. Med bland annat svenskt stöd verkar
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för att förbättra krimtatarernas situation. Ett
regionalt samarbete med ”European Roma Rights Centre” avser att främja en
förbättring av romernas situation, bland annat genom förbättrad lagstiftning. Inom
jämställdhet finansieras också UNDP:s arbete med genusfrågor i ett stort antal
ministerier och i regionala administrationer. Dessutom är Sida sedan flera år
huvudfinansiär till IOM:s arbete med att motverka människohandel.
Kriminalvårdsstyrelsen har initierat ett samarbete med sin ukrainska motpart för att
stödja en frivårdsreform, som bland annat innebär införande av alternativa
sanktionsformer för förstagångsförbrytare och unga förövare och som även kommer
att bidra till en minskad överbeläggning på fängelserna. Sverige ger även stöd till
FN:s barnfond, Unicef, och dess arbete mot ungdomsbrottslighet.
Inom arbetet med att stävja spridningen av hiv/aids, stödjer Sida projekt riktade till
särskilt utsatta grupper, som homosexuella, bisexuella och transpersoner,
prostituerade och frihetsberövade personer.
Stöd utgår till OSSE för att främja en demokratisk och rättvis valprocedur.
Trots att det civila samhället vinner ökad acceptans från myndigheter och trots att
media är relativt fria förväntas det svenska utvecklingssamarbetet ha fortsatt
aktualitet. Sida stödjer svenska enskilda organisationer som är aktiva för att förbättra
det civila samhället inom en rad olika områden, som till exempel barns rätt, miljö,
media, fackföreningar och funktionshindrades rätt i samhället
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och trakasserier. Även vissa religiösa grupper utsätts för diskriminering och
trakasserier. HBT-samhället möter fortsatt en starkt negativ attityd.

ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Moldavien har ratificerat 62 av Europarådets konventioner och författningen
föreskriver en rad skydd och rättigheter, men de mänskliga rättigheterna
respekteras alltjämt inte alltid. Åtgärder för att reformera rättssystemet och
förbättra situationen har vidtagits de senaste åren som ett led i uppfyllandet av
EU-Moldaviens handlingsplan. men fortfarande återstår mycket arbete innan
Moldavien kan anses ha ett oberoende rättsväsende och en fungerande
demokrati.

Sedan ett par år tillbaka eftersträvar Moldavien ett närmande till EU med
förhoppningen om ett framtida medlemskap. Ett viktigt led i denna process är
genomförandet av den ENP-handlingsplan (EU grannlandspolitik) som
överenskommits mellan EU och Moldavien och som löper ut i februari 2008.

Moldavien är ett delat land och situationen för de mänskliga rättigheterna är
värre i utbrytarrepubliken Transnistrien än i övriga Moldavien.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Bland de centrala konventionerna på området mänskliga rättigheter har
Moldavien ratificerat följande:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
samt de fakultativa protokollet om avskaffandet av dödsstraffet samt
om enskild klagorätt (december 2007). En andra rapport skulle ha
inkommit 2004, inkom i oktober 2007.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR). Försenad rapport inkom under 2001, nästa rapport väntas
2008.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD). Försenad rapport inkom 2006.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt. De tre periodiska rapporterna har överlämnats försenade,
senaste 2004.
- Konventionen mot tortyr (CAT), samt det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr i juli 2006. En andra rapport skulle ha inkommit
2004 inkom i september 2007.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de tillhörande

Kommunistpartiet har en fortsatt stark ställning, om än något i avtagande,
vilket illustrerades av oppositionens framgångar i lokalvalen i juni 2007, och
presidentens maktposition är i princip ohotad. Oppositionen är splittrad och
den liksom oberoende media, utsätts fortsatt för trakasserier och regeringen
kontrollerar indirekt all statlig TV och radio. Kvardröjande arv från sovjettiden
hämmar fortsatt utvecklingen mot ett demokratiskt samhälle med respekt för
mänskliga rättigheter. Enligt vissa organisationer för mänskliga rättigheter har
läget försämrats de senaste åren, inte minst vad gäller pressfriheten.
Förhållandena i landets fängelser är svåra och såväl diskriminering, övergrepp
och trakasserier från poliser och fångvaktare förekommer. Misshandel och
tortyr uppges förekomma.
Människohandel är ett stort problem som inte tycks ha minskat på senare år,
utan snarare ändrat karaktär och riktning. Denna organiserade handel uppges
ha blivit alltmer ”sofistikerad” och strömmarna går i huvudsak österut, mot
Ryssland och Mellanöstern.
Romerna är en särskilt utsatt grupp och drabbas också i högre grad av polisvåld

En central del i den är reformer av rättsväsendet och respekt för mänskliga
rättigheter. Moldavien har gjort framsteg framför allt på lagstiftningsområdet
medan implementeringen brister. Man har dock som ett av få länder antagit en
nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter för perioden 2004-2008.

protokollen om barn i väpnade konflikter och handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi. Två rapporter som skulle ha
inkommit 2005, inkom i oktober 2007. Rapport angående barn i
väpnade konflikter skulle inkommit 2006.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
undertecknades i februari 2007. Det fakultativa protokollet är inte
undertecknat.
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden undertecknades i
februari 2007.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen(ICC)
undertecknades 2000 men är ännu inte ratificerad.
- Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna, dock med viss reservation för
Transnistrien. Det fakultativa protokollet angående avskaffande av
dödsstraffet ratificerades i oktober 2006.
År 1996 slog Högsta domstolen fast att internationella avtal och konventioner
som Moldavien anslutit sig till har företräde framför inhemsk lagstiftning, om
de skulle hamna i konflikt.
Sedan 1998 har inga besök av FN:s olika specialrapportörer ägt rum.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det saknas rapporter om förekomst av sanktionerade politiska mord eller
avrättningar. Inte heller finns tillförlitliga rapporter vad gäller försvinnanden
även om anklagelser om sådana förekommer.
Tortyr är ett brott sedan 2005 och i fjol ratificerade Moldavien även det
fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr. Enligt detta åtar sig
varje land att instifta en oberoende mekanism som skall förebygga tortyr. Ett
nytt lagförslag om förebyggande av tortyr och inrättandet av ett särskilt organ
för översyn av fängelser togs fram under året i samarbete med internationella

experter. Parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter strök emellertid flera
artiklar i lagförslaget vilket ledde till protester från inhemska enskilda
organisationer.
Trots vissa framsteg rapporterades det under året om fall av tortyr, misshandel
och trakasserier i häkten och fängelser. Enligt en rapport från Amnesty från
2007 är tortyr och omänsklig behandling vanligt förekommande i Moldavien.
Poliser använder rutinmässigt tortyr för att få fram erkännanden. Andra
människorättsorganisationer rapporterar om att sådana erkännanden har
använts som bevisning i domstol, även när det gäller minderåriga. Romer tycks
i större utsträckning än den övriga befolkningen drabbas av fysiskt våld från
myndigheternas sida.
Ansvaret för fängelsesystemet i Moldavien ligger hos justitieministeriet. I
november 2007 uppgav myndigheterna att det fanns totalt 8125
frihetsberövade i landet frihetsberövade fördelade på 20 institutioner. Mellan
20 och 30 procent utgörs av häktade. Av 6647 dömda i januari 2007 var 222 (3
procent) kvinnor och 124 (2 procent) minderåriga1. Detta ses som höga siffror
i en europeisk jämförelse. Förhållandena i de ofta överfulla fängelserna är
svåra. Detta gäller även landets häkten. Cellerna motsvarar sällan vare sig krav
enligt lokala regler eller internationell standard. Rapporter förekommer om att
de intagna vägrats mat och vatten samt hållits i underjordiska utrymmen utan
tillgång till frisk luft, hygien och läkarvård. Undernäring är vanlig, liksom
sjukdomar som tuberkulos och hiv/aids. Rehabiliteringsmöjligheter saknas och
internerna tillbringar den mesta tiden i cellen. Fängelsesystemet saknar
tillräckliga finansiella resurser.
Representanter för organisationer för mänskliga rättigheter tillåts besöka
fängelserna i Moldavien. I en rapport från CDO som besöker fängelser
regelbundet varje år, underkändes förhållandena på flera av dem.
Council of Europe Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (CPT) besökte Moldavien för fjärde gången
2007. I Moldavien noterades behov av en mer pro-aktiv inställning hos

åklagare, domare och poliser för att fall av misshandel och vanvård ska
uppmärksammas och förövare straffas. Att frihetsberövade erhållit ett formulär
med informationom sina rättigheter sågs som positivt. Kommittén hade särskilt
uppmärksammat förhållandena vid fängelse nr 13 i Chisinau, där ett upplopp
ägt rum i september 2007 varvid 88 personer skadats. En polisundersökning
har inletts då våldsanvändningen inte har stått i proportion till vad som krävdes
för att hantera situationen.
CDO uppger att man under 2006 erhöll 1913 klagomål jämfört med 1270 året
innan. Över tusen uppges komma från interner. LADOM, League for the Defense
of Human Rights, uppger att de under det första halvåret 2007 tog emot över 400
anmälningar från interner och deras släktingar. LADOM bistår även dessa vad
gäller anmälningar till ECHR, European Court of Human Rights.
Det finns en ökande tendens att allt fler yngre begår och döms för brott i
Moldavien. I samarbete med UNICEF stödjer Sida ett projekt syftande till
ytterligare reform av rättssystemet avseende minderåriga.
Som ett av endast 17 länder har Moldavien antagit en nationell handlingsplan
för mänskliga rättigheter för perioden 2004-2008. Den har utarbetats i
samarbete mellan regeringen, UNDP och enskilda organisationer aktiva inom
1 Institute for Penal Reform, Moldova samt Center for Prison Studies, London
området för mänskliga rättigheter. Den moldaviska regeringen har vidare
antagit en nationell handlingsplan för reformering av fängelsesystemet.
Antalet interner uppges även totalt sett ha minskat från 10 000 (1995) till 8 125
2007, en siffra som bland andra IPR bekräftar. Inrikesministeriet erkänner
visserligen förekomsten av tortyr och uppger att man genomfört 17
undersökningar och vidtagit disciplinära åtgärder i 14 fall om brott mot
mänskliga rättigheter under 2007 samt fällt fem polismän för misshandel och
tortyr. Fram till augusti 2007 hade 30 fall av tortyr registrerats vid
åklagarmyndigheten varav 11 gått till domstol.
Situationen bedöms som särskilt bekymmersam i fängelser i Transnistrien, där

organisationer för mänskliga rättigheter rapporterar om fall av tortyr och våld,
pennalism och andra svåra trakasserier. Under 2006 besökte CPT Transnistrien
för tredje gången och uppges ha fått tillträde till alla begärda institutioner samt
träffa de fångar man ville.
Det saknas uppgifter om att personer utvisats i strid mot förbudet om
utlämning till länder där de kan komma att utsättas för tortyr eller grym
behandling.
4. Dödsstraff
I juli 2006 ändrades konstitutionen och dödsstraffet avskaffades. Moldavien
har anslutig sig till såväl FN som Europakonventionen om dödsstraffets
avskaffande med reservation för Transnistrien. I denna landsdel kvarstår formellt
dödsstraff i såväl freds- som krigstid enligt brottslagstiftningen från 2002. Ett
moratorium infördes dock 1999. En person uppges f n vara dödsdömd men
inga avrättningar uppges ha skett under de senaste åren.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer alltjämt i Moldavien. Det
rapporteras om flera fall där journalister och oppositionella frihetsberövats
under året, särskilt under perioden före lokalvalen i juni. Romer tycks i större
utsträckning än den övriga befolkningen drabbas av godtyckliga
frihetsberövanden från myndigheternas sida.
Flera rättsprocesser i Moldavien tros vara påverkade av regeringen. Den
uppmärksammade rättegången mot den före detta försvarsministern Valeriu
Pasat ses allmänt som politiskt motiverad. Pasat greps 2005, mitt under
parlamentsvalkampanjen där han var aktiv inom oppositionen, misstänkt för
korruption och maktmissbruk i samband med försäljningen av MIG-plan till
USA 1997. Han dömdes till 10 års fängelse men överklagade flera gånger och
efter påtryckningar från bland annat Ryssland och en veritabel ping-pongmatch
mellan olika domstolar, släpptes han slutligen i juli 2007. Det plötsliga
beslutet att släppa Pasat är omdiskuterat och omgärdas av rykten om att
Moldavien i själva verket skulle ha fått någon slags uppgörelse i utbyte, från

Ryssland angående Transnistrien. Pasat har senare anmält fallet till ECHR.
Det finns inga säkra uppgifter på att ofrivilliga försvinnanden skulle
förekomma i Moldavien.
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer likaså i Transnistrien som ett sätt
för regimen att slå till mot regimkritiker. De två kvarvarande medlemmarna av
Ilascu-gruppen släpptes dock under sommaren. Dessa var medlemmar i det
kristdemokratiska pro-rumänska partiet och arresterades 1992 samt dömdes
året därpå för mord på två transnistriska tjänstemän. Det saknas tillförlitliga
uppgifter om politiska fångar i Transnistrien.
Det finns inga formella restriktioner för medborgarnas in- och utrikesresor i
Moldavien. Sedan Rumäniens inträde i EU och införandet av viseringskrav visàvis Moldavien har det emellertid blivit allt svårare för moldaviska medborgare
att resa in i EU via Rumänien på laglig väg. Tvångsexil är förbjuden och
förekommer heller inte. Däremot kan underhållsskyldiga hindras från att
emigrera, liksom i sällsynta fall personer som har tillgång till statshemligheter.
Resor mellan Transnistrien och övriga Moldavien sker relativt obehindrat för
vanliga medborgare, även om transnistriska myndigheter ibland söker begränsa
resandet till och från regionen och gränsvakter ofta genomsöker ut- och
inpasserande fordon. Representanter från den moldaviska regeringen och från
OSSE nekas däremot ibland inträde i Transnistrien, liksom medlemmar av
enskilda organisationer. Lantbrukare i vissa moldaviska byar i Dubosariområdet,
som inte kontrolleras av den transnistriska regimen har hindrats från
att bruka sina åkrar (som ligger på separatistkontrollerade områden utanför
byarna) eller hindrats från att transportera sin skörd hem till byarna. Man har
även hindrats att sälja sina varor.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Den moldaviska författningen föreskriver rättsväsendets oberoende och att
medborgarnas mänskliga rättigheter skall respekteras. Moldaviens rättsystem
har dock ännu en god bit kvar innan det kan sägas vara väl fungerande och
oberoende. Anklagelser om att domstolsväsendet och dess företrädare är

korrupta och utsätts för otillbörliga påtryckningar, från såväl åklagarämbetet
som regeringsföreträdare, är vanligt förekommande. Det finns rapporter om att
såväl åklagare som domare tagit emot mutor i utbyte mot sänkta straff. Enligt
en ny lag som antogs i november är domarna skyldiga att deklarera sina
inkomster men inte skyldiga att rättfärdiga dessa, något som hade föreslagits i
en tidigare version. Även resursbrist och låga löner gör det svårt för domarna
att vara oberoende. Enligt en rapport från American Bar Association/Rule of Law
Initiative (Report on the Indexes of Justice Reform for Moldova, juni 2007)
utgör korruption och inblandning i rättsväsendet bland de allvarligaste
problemen i Moldavien.
På förslag av det så kallade magistraternas högsta råd, Council of Supreme
Magistrates, CSM, utnämner presidenten domare för en femårsperiod. Mandatet
kan förlängas ytterligare tio år och därefter fram till pensionen. Sedan 2000
krävs det att domarna genomgår vidareutbildning och en tentamen. Flera av
de, enligt kritiker, mest effektiva domarna har sedan president Voronins
tillträde bytts ut mot mer ”regeringsvänliga” personer. CSM själv tillbakavisar
denna kritik
Det moldaviska rättsväsendet består av tre instanser, motsvarande tingsrätt,
hovrätt samt Högsta domstolen. En särskild författningsdomstol övervakar
lagstiftningens förenlighet med författningen. Den anses vara den enda som är
relativt självständig. Det finns ett militärt rättssystem, vars domstolar har
ungefär samma tvivelaktiga rykte som de civila. Under 2007 rapporterade
militära åklagarmyndigheten dessutom om 13 fall av kränkande behandling
inom försvaret.
Riksåklagarämbetet är en självständig juridisk myndighet ansvarig inför
parlamentet som svarar för undersökningar av polisen samt för översyn av
brottsundersökningar och åtalsframställningar inför domstol. Åklagare utfärdar
tillstånd för husundersökningar. I strid med författningen förekommer
elektroniska avlyssningar och icke-auktoriserade husrannsakningar.
Polisväsendet är uppdelat i regionala och kommunala kommissariat som lyder
under inrikesministeriet. Korruption inom polisväsendet är ett stort problem.

Under 2005 prövades 190 brottmål mot poliser för mutor, stöld och
maktmissbruk.
Enligt lagen måste myndigheterna informera den häktade om anledningen och
misstankarna mot densamme. Detta sker dock inte alltid. Misstänkta får hållas
häktade utan åtal under max 72 timmar före förhandling, något som inte alltid
respekteras. Efter att åtal väckts kan under särskilda omständigheter en
misstänkt släppas fri. Lagen medger även frisläppande mot borgen.
Författningen medger häktning i högst 30 dagar med möjlighet till förlängning
till 12 månader under särskilda omständigheter efter beslut av domstol. Trots
detta är det fortfarande vanligt med häktningstider på flera månader upp till ett
år. Enligt IRP förekommer det att minderåriga befinner sig häktade så länge
som 18 månader.
Den åtalade har rätt till en försvarsadvokat och en ny lag om rättshjälp antogs
under året där alla åtalade som inte har egna medel garanteras snabb juridisk
hjälp och alla andra upp till en timmas konsultation. Lagen öppnar även upp
för ett varierande utbud av försvarare bestående av dels allmänna, dels
representanter för enskilda organisationer.
Enligt såväl Amnesty som OSSE som genomfört så kallad
domstolsövervakning, respekteras inte alltid vittnens och offers. Uppskjutna
rättegångar och förseningar är vanligt liksom rättegång där parterna inte är
närvarande eller representerade.
Enligt författningen har den åtalade rätt till besök av familjemedlemmar samt
rätt till tolk liksom möjlighet att ta del av handlingarna rörande sitt eget fall. Till
följd av bristande resurser får i praktiken häktade med behov av tolk ofta sina
förhandlingar uppskjutna. Rättegångar är generellt offentliga men till följd av
brist på rättssalar avgörs många ärenden i domarnas rum. Offentlig
information om rättegångar ges sällan trots att lagen föreskriver detta. Enligt
en ny lag som antogs i november 2007 ska beslut av domare och domstolar
publiceras på Internet för att öka öppenheten senast per den 1 januari 2010.

Det saknas information om skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till
rättsväsendet men då kvinnans ställning generellt är svagare i Moldavien och
brott mot kvinnor t ex i allmänhet inte ses lika allvarligt, är det sannolikt att de
även i detta sammanhang utgör en utsatt grupp.
Det finns inget särskilt rättssystem för minderåriga utan dessa prövas oftast i
vanliga domstolar och skickas ofta till samma fängelser som vuxna. Det finns
dock särskilda domare för minderåriga i alla regioner men dessa saknar inte
sällan nödvändig kunskap och erfarenhet. En rapport från åklagarmyndigheten
visar att rättsprocesser initieras även mot minderåriga som inte uppnått
straffbar ålder. Ofta informeras heller inte barnens föräldrar vilket omöjliggör
för dem att delta i rättegången. Enligt IRP i Chisinau fanns det i januari 2007
124 minderåriga i fängelse, en minskning jämfört med föregående år.
En ny kriminallag trädde i kraft 2003. Ändringar i strafflagen 2006
introducerade en ny syn på straffskalan och gav möjlighet till individuella
bedömningar. I och med detta halverades straffen för minderåriga. Maxstraff
är 12 år för minderåriga (30 för övriga) och vid upprepade domar 15 år (35 år).
För mindre brott introducerades möjligheten att ej utdöma fängelsestraff för
minderåriga. Minderåriga får hållas i förvar högst 24 timmar.
Det finns en statligt finansierad ombudsmannainstitution, med tre ombudsmän
utsedda av parlamentet vid Centret för mänskliga rättigheter dit medborgare kan
vända sig för att anmäla brott mot de mänskliga rättigheterna. Enskilda
organisationer och oppositionspolitiker kritiserar som tidigare nämnts centret
för att inte vara tillräckligt aktivt med att rapportera brott och föreslå lösningar.
Det finns vidare ett permanent utskott i parlamentet för mänskliga rättigheter
och nationella minoriteter, vars medlemmar anses vara relativt aktiva.
Moldavien har hittills fällts hela 103 gånger i Europeiska domstolen för
mänskliga rättigheter i Strasbourg och ytterligare ett stort antal mål är under
behandling. En majoritet av dessa är från 2001-2007 och under 2007
avkunnades domar mot Moldavien i 58 fall. Hittills har landets dömts att betala

ut bortåt 2 miljoner euro i skadestånd. Målen handlar om bland annat om
kränkningar av press- och yttrandefriheten, olaga frihetsberövanden, omänsklig
behandling och kränkningar av rätten till rättvis rättegång och rätten att
överklaga. För att förhindra att Moldavien fälls ytterliggare gånger skall en
särskild nationell mekanism inrättas för att undersöka medborgares petitioner.
OSSE mottar omkring 300 anmälningar om brott mot de mänskliga
rättigheterna årligen. Klagomål kommer från såväl grupper som individer.
Även Amnesty International får rapporter om flera fall av misstänkta
övergrepp, bland annat av tortyr i fängelser. Efter att Moldavien i december
ratificerade det fakultativa protokollet till FN-konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter, kan moldaviska medborgare nu även vända sig till
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.
Enligt Transparency International hamnar Moldavien i år på 111:e plats (av
totalt 180 länder) avseende Corruption Perception Index 2007 vilket utgör en
försämring jämfört med föregående år ( 79 av 163 länder) Vissa reformer har
lanserats för att bekämpa korruption under de senaste åren, men den politiska
viljan är svag och processen går långsamt. Det finns en moldavisk myndighet
för att bekämpa ekonomisk brottslighet och korruption, Center for Combating
Economic Crimes and Corruption, men denna har själv varit föremål för en
korruptionsskandal.
I Transnistrien uppges myndigheterna ha frihetsberövat regimkritiker i flera
månader. Invånarna i Transnistrien har ingen möjlighet att överklaga domslut
från lokala eller regionala domstolar till högre juridiska instanser i Moldavien
eller utomlands (till exempel Europadomstolen). Mänskliga
rättighetsorganisationen Promo-LEX arbetar med juridisk assistans åt moldaviska
lantbrukare på den transnistriska sidan och uppger att man faktiskt lyckats få
rätt i domstol i vissa fall.
7. Straffrihet
Det förekommer alltjämt många uppgifter om att misshandel och kränkningar
av de mänskliga rättigheterna från exempelvis polisers och fångvårdares sida

sällan leder till utredningar eller åtal. Under året dömdes dock tre poliser till
fängelse för att ha misshandlat en kvinna vilket uppges vara första gången
fängelsestraff utdöms. Tidigare har endast sanktioner utfärdats i dylika fall.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet med mera
Den moldaviska författningen garanterar yttrande- och mediefrihet men landet
har fortfarande en lång väg att gå innan situationen vad gäller såväl press- som
mötesfrihet kan anses tillfredställande. En försämring har noterats de senaste
åren och i en rapport ( Euromonitor syftar till att utvärdera uppfyllande av EUMD Action Plan och publiceras av Association for Participative Democracy,
ADEPT och Expert-Grup) från augusti 2007 omnämns moldavisk press som
”ickefri”.
I praktiken kontrolleras media, särskilt TV, men även radio och tidningar,
av regeringsmakten.
Moldavien hamnar på plats 81 av 169 länder enligt Press Freedom Index,
Reportrar utan gränsers rankning av pressfriheten i världen 2007, vilket innebär
en uppgång jämfört med föregående år (plats 85). Det råder fortsatt en
ohälsosam fokusering i massmedia på presidenten men även på andra politiker
såsom premiärministern och talmannen som tillhör det styrande partiet. Dessa
personer bevakas utan kritisk granskning vilket tar utrymme från rapportering
om vad som händer i övrigt i samhället. Samtidigt framställs företrädare för
oppositionen i mindre god dager, något som var tydligt under kampanjen till
lokalvalen,
En ny audiovisuell lag antogs 2006 och sågs som ett steg i rätt riktning. Det nya
sk "sändningsrådet" (Coordinating Council of Audiovisual), CCA består av nio
medlemmar som kan nomineras av politiska partier eller civila samhället och
sen väljas av parlamentet.(Det sittande rådet består av fem kandidater föreslagna
av kommunistpartiet, tre av kristdemokraterna och en av demokratiska partiet.)
Det har varit upprepade konflikter kring ledarskapet och sammansättningen av
rådet. Enligt en rapport författad av flera enskilda organisationer och publicerad i
juli (Association for Electronic Press in Moldova, APEL), har inte den nya

lagstiftningen medfört förväntade förändringar av de demokratiska principerna
för reglering av tv och radiosändningar.

information, även om dessa tjänster är för dyra för de allra flesta moldavier.
Tillgången till Internet är inte reglerad och utbudet växer.

Implementeringen av lagen går långsamt och försvåras av
politisk inblandning. CCA har inte kunnat verka som ett oberoende organ och
garant för allmänhetens intresse och den parlamentariska kommittén har inte
tagit till sig den kritik som riktats från det civila samhället. Europarådet
konstaterar i en rapport 2007 att media i Moldavien fortfarande har en lång väg
att gå.

Medan TV-utbudet är relativt ensidigt, presenteras olika politiska åsikter och
kommentarer framför allt i tryckta media. Såväl nationella som lokala
myndigheter jämte politiska partier, organisationer och fackförbund äger
tidningar och tidskrifter. De flesta har en upplaga på under 15 000. Det finns
ett fåtal oberoende tidningar men dessa når inte ut till de bredare
befolkningsgrupperna. Ett stort problem för många, och i synnerhet de
oberoende, tidningarna är de höga kostnaderna för papper, distribution och
tryckning. Det finns få tryckerier, varav det ena ägs av kommunistpartiet och
det andra av personer stående kristdemokraterna nära, och bara ett enda
distributionsföretag, vilket ägs av staten.

Radio- och telebolaget Teleradio Moldova – TRM som täcker större delen av
landet omvandlades 2004 till ett allmänt bolag men även här har
implementeringen utsatts för stark kritik såväl från lokala medieorganisationer
som från bland annat EU, USA, Europarådet och OSSE. Omvandlingen har
varit långsam och det övervakningsråd som tillsattes anse inte ha bidragit till
utvecklingen av ett reellt public service organ. Oberoende medieorganisationer
som granskat TRM:s sändningar anser att regeringen och regeringspartiet ges
oproportionerligt stort utrymme i förhållande till oppositionen i
nyhetssändningar och samhällsprogram och ofta framställs i ett mer
fördelaktigt ljus. TRM har för 2008 aviserat ett moderniseringsprogram
omfattande personalnedskärningar samt ökad sändningstid.
Ett fåtal oberoende radio- och TV-stationer finns och har ökat i antal, men
ingen av dem har täckning över hela landet. De flesta radiostationer återsänder
program från Rumänien och Ryssland och det lokala utbudet är begränsat.
Från officiellt hålls sägs det emellertid att man söker motverka dominansen av
utländska bolag. I september beslutade CCA att stoppa rumänska TVR1:s
sändningar då bolaget uppgavs ej ha betalt sina skulder. Licensen gavs istället
till ett brittiskt bolag. TVR, som innehar licens fram till 2011, har beslutat
stämma CCA. Den europeiska journalistfederationen, EFJ, har tillsammans med
inhemska medieorganisationer kritiserat CCA:s beslut.
Kabel- och satellit-TV samt tillgång till Internet är snabbt växande källor till

Förtal är sedan förra året inte längre straffbart men det är fortfarande möjligt
att söka skadestånd på civilrättsliga grunder, en möjlighet som ofta utnyttjas för
att tysta kritiska media. Enligt ett lagförslag som nyligen antagits av regeringen
skall konstitutionen ändras så att kritik av staten och dess ledare inte heller ska
vara straffbart. Författningen förbjuder censur, men lagstiftning mot
ärekränkning eller orsakande av moralisk skada (artikel 16 civillagen) har lett till
att journalister ofta idkar självcensur för att undvika åtal eller skadestånd.
Efter valet 2005 upphörde den statliga finansieringen av två nationella
dagstidningar vilka såldes ut i enlighet med ett löfte till oppositionen.
Tidningarna fortsatte som oberoende men behöll sin regimvänliga hållning.
Regeringen hindrar inte utgivningen av utländska tidningar (främst rumänska
och ryska) men dessa läses inte av särskilt många till följd av höga priser. Lagen
förbjuder dock inhemska publikationer att ta emot stöd från utlandet. I
praktiken har dock stöd utgått till tidningar från rumänska regeringen, men
inga tidningar har hittills åtalats för detta. Vad gäller akademisk frihet har
forskare, lärare och studenter protesterat mot utbildningsministeriets beslut att
införa en ny historieundervisning i Moldavien som man anser vara ”xenofobisk
och anti-rumänsk”.

Enligt lag råder församlings- och föreningsfrihet i Moldavien. Privata
organisationer och politiska partier måste enligt lagen registreras hos
justitieministeriet, vilket hittills ingen nekats. Däremot förekommer det att
denna process försvåras som för den nybildade European Movement inför
lokalvalen. Till följd av detta hann man inte registrera sina kandidater i tid.
Organisationer som i sina program är emot politisk pluralism och rättsstaten
eller Moldaviens suveränitet, oberoende och territoriella integritet, är inte
tillåtna. Pro-rumänska partier hävdar att detta syftar till att hindra deras
verksamhet.
Vad gäller religiösa samfund innehåller lagen vissa restriktioner. Officiellt finns
ingen statsreligion men den moldaviska ortodoxa kyrkan behandlas bättre än
övriga samfund. Nyligen har ny lagstiftning antagit som bekräftar den
moldaviska ortodoxa kyrkans ”ursprungliga roll” i Moldaviens kultur och
historia, något som väckt kritik. Lagen säger att även religiösa grupper skall
registreras vid State Service for Religions (SSR). Oregistrerade religiösa grupper
kan ej äga mark eller erhålla byggnadstillstånd för kyrkor eller kloster. Det har
förekommit att såväl kristna samt muslimska samfund mötts av byråkratiska
hinder för registrering. Lagen förbjuder försök att omvända någon med våld
eller maktmissbruk, men inga rättsliga åtgärder har vidtagits i förekommande
fall.
Enligt gällande lag skall tillstånd för anordnande av demonstrationer sökas hos
och utfärdas av respektive borgmästarkontor. Ett nytt förslag till möteslag som
utarbetats i samarbete med bland andra OSSE innebär att det skulle räcka med
att lokala myndigheter informeras om en planerad demonstration, uppges ha
stoppats av justitieministeriet.
Enligt CDO brister respekten för de mänskliga rättigheterna i Moldavien vad
gäller bl a gäller barns rättigheter, rätt till egendom, mötesfrihet och
yttrandefrihet. I slutet på året sade president Voronin att hela 11 lagar var
föremål för godkännande inom kort, däribland lagen om mötesfrihet.
I Transnistrien är massmedia regimkontrollerade och starkt censurerade. Det
finns två mindre, oberoende tidningar, en i Bender och en i Rybnitsa som dock

trakasseras när de kritiserar myndigheterna. Andra tryckta media har liten
upplaga och förekommer vecko- eller månadsvis. Hot och trakasserier av
journalister förekommer. Tillgången till västerländska media är mycket liten
och moldaviska tidningar finns att tillgå främst i centralorten Tiraspol. För
första gången på tio år uppgavs att den moldaviska privata TV-kanalen NIT
under hösten skulle börja sända även på transnistriskt område.
I allmänhet tillåts inte heller offentliga möten i Transnistrien, såvida de inte är
till stöd för regeringen. I de fall då tillstånd har beviljats, har deltagarna ofta
utsatts för trakasserier. Under året har det transnistriska kommunistpartiet flera
gånger hållit demonstrationer varpå dess ledare arresterats.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Presidenten utses av parlamentet och denne utser i sin tur premiärministern.
Kommunistpartiet har en fortsatt stark ställning, om än något i avtagande efter
oppositionens framgångar i lokalvalen i juni 2007, och i praktiken kontrollerar
president Voronin såväl regering som parlament.(Parlamentets 101 mandat
fördelas på kommunistpartiet 56, Alliansen Vårt Moldova 23, Demokratiska
partiet 8, Socialliberala partiet 3 samt Kristdemokratiska folkpartiet 11.) OSSE:s
bedömning av lokalvalen var att de uppfyllde de flesta internationella krav men
brister fanns vad gäller registreringen av kandidater och deras tillgång till
utrymme i media. Inhemska enskilda organisationer kallade valet ”fritt men inte
rättvist”. Nästa parlamentsval hålls 2009. En ny lag om statliga bidrag till
politiska partier har antagits men kommer ej träda i kraft förrän efter dessa val.
Moldavien är ett starkt centralstyrt land och den lokala demokratin och
självstyret uppvisar klara brister. Under 2003 genomfördes en mycket kritiserad
reform av den administrativa territoriella indelningen av landet, genom vilken
mycket små enheter infördes vilket i realiteten innebar en försvagning av det
lokala självstyret. Det är också en mer eller mindre oskriven regel att
kommuner vars borgmästare tillhör det styrande partiet, har större möjlighet
att erhålla statlig finansiering för sin verksamhet än de kommuner som styrs av
oppositionen. I den södra provinsen Gagauzien, råder lokalt självstyre, med en
folkvald guvernör, så kallad bakshan, och en folkförsamling.

Det finns inga restriktioner för minoriteter att delta i det politiska livet.
Personer tillhörande minoriteterna är emellertid i allmänhet fortfarande dåligt
representerade i offentliga institutioner i Moldavien. I regeringen finns tre
medlemmar från landets minoriteter och i parlamentet 26 (Ryssar, ukrainare,
bulgarer, azerier och gagauzier). Kristdemokratiska partiet hade två romska
kandidater i lokalvalen. Gagauziska företrädare anser att lagen om politiska
partier utestänger etniskt baserade partier som företräder geografiskt
koncentrerade grupper, såsom gagauzerna, från parlamentet.
Nyligen infördes ändringar av medborgarskapslagen vilka förbjuder dubbelt
medborgarskap för innehav av högre offentliga ämbeten.
Det finns inga formella restriktioner för kvinnor att delta i det politiska livet i
Moldavien. Kvinnor är dock kraftigt underrepresenterade, särskilt i ledande
befattningar. Det finns för närvarande två kvinnor i regeringen och endast 21
av 101 parlamentsledamöter är kvinnor.
I Transnistrien är oppositionen starkt undertryckt. Viss förändring tycks ha skett
under året då det transnistriska kommunistpartiet genomfört demonstrationer
mot höjda priser på el och försämrad levnadsstandard. I mars greps partiets
ledare Oleg Horjan och dömdes till ett och ett halvt års fängelse. Han fick dock
stöd från det ryska kommunistpartiet och släpptes villkorligt ett halvår senare.
Likaså det transnistriska socialdemokratiska partiet uppger sig vara utsatt för
trakasserier. Möjligheten att fritt i val uttrycka sin politiska vilja är starkt
begränsad. Politiska partier och ungdomsorganisationer som av olika
anledningar misshagar utbrytarregionens ”president” Smirnov, upplöses. I juli
antog Europaparlamentet för tredje gången en resolution om Transnistrien där
bristen på respekt för mänskliga rättigheter i regionen samt fortsatta
repressalier av oberoende media och civila samhället.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den ekonomiska situationen har lett till arbetslöshet vilket gjort att fler
människor har flyttat utomlands eller tvingats in i den gråa ekonomin. Officiellt

är arbetslösheten cirka 5 procent men i realiteten är siffran sannolikt högre
även om en stor del av arbetskraften flyttat utomlands. Arbetslöshet drabbar i
mycket större utsträckning män än kvinnor och är större i städerna än på
landsbygden.
Den lagstadgade maximala arbetstiden är 40 timmar per vecka, med
kompensation för övertid och med minst en ledig dag/vecka. De civila
myndigheterna, liksom militären, har möjlighet att under särskilda
förhållanden, införa tvångsarbete för befolkningen för att mobilisera och för
att utveckla ekonomin.
Minimiåldern för anställning är 18 år, men 16-18-åringar kan anställas under
särskilda villkor. Lagen reglerar förutsättningarna för barnarbete inklusive antal
arbetstimmar och föreskriver 10 till 15 års fängelse för personer som bryter
mot densamma. En ny strafflag från 2003, ger ytterligare skydd mot
barnarbete. Ändå förekommer barnarbete liksom handel med barn för såväl
arbete som tiggeri. Till följd av svåra ekonomiska förhållanden, särskilt på
landsbygden, skickar föräldrarna ofta barnen att arbeta på fälten eller till annat
arbete. Myndigheterna har inte lyckats motverka detta.
Enligt ILO arbetar så många som 70 procent av barnen inom jordbruket.
Moldavisk myndigheter uppgav att 660 minderåriga var yrkesverksamma under
2006, de flesta inom industrin samt inom jordbruket men sannolikt är dessa
siffror underrapporterade. Moldavien undertecknade under året konventionen
om förbud av och omedelbara åtgärder för att utrota de värsta formerna av
barnarbete.
Moldaviska arbetsinspektionen, LIO ansvarar för att hälso- och
säkerhetsföreskrifter följs. Anställda har rätt att vägra arbeta under dåliga
villkor men inga fall av klagomål har hittills rapporterats. Den ekonomiska
situationen gör att företag tummar på säkerhetsföreskrifterna och enligt LIO
inträffade 295 arbetsrelaterade olyckor under de första tio månaderna 2006 och
35 dödsfall. Moldavien är medlem i ILO sedan 1992 och har ratificerat de
centrala konventionerna om mänskliga rättigheter:

• Förbud mot tvångsarbete (1993 och 2000)
• Förbud mot barnarbete (1999 och 2002)
• Icke-diskriminering i arbetslivet (1996 och 2000)
• Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (1996)
Moldavien har nyligen ratificerat konventionen avseende säkerhet och hälsa i
arbetet och en ny lag är under utarbetande. Moldavien har inte ratificerat flera
andra av ILO:s konventioner t ex om ledighet per vecka, den om nattarbete
och deltidsarbete. Moldavien har inte heller ratificerat FN-konventionen om
migrantarbetare.
Varje anställd har rätt att vara fackligt ansluten och ungefär hälften av
arbetskraften tillhör en fackförening. Facken har rätt att förhandla kollektivt
och lönerna bestäms av en kommission med representanter för regering,
arbetsgivare och fackliga representanter. Ett nybildat förbund Labor Union of
Public Services and Authorities of Moldova, USASP uppger att de vägrats
registrering hos justitieministeriet. Anställda inom regeringen, samt centrala
verksamheter är undantagna från den allmänna strejkrätten.
En ny arbetsmarknadslag, med syfte att bättre harmonisera den moldaviska
lagstiftningen med landets internationella åtaganden, antogs 2003 och
innehåller flera artiklar som följer konventionen mot diskriminering.
Diskriminering på grund av hudfärg nämns dock ej i lagen. Moldavien har
ännu inte ratificerat konventionen om rehabilitering och arbete för
funktionshindrade.
Ojämlikheten mellan olika grupper fortsätter stiga och skillnaden är stor mellan
å ena sidan större städer som Chisinau och Balti och å den andra landsbygden.
40 procent av den aktiva befolkningen är verksam i jordbrukssektorn.
Kvinnors lön ska i princip vara densamma som mäns för lika arbete, men
kvinnors löner uppgår i realiteten i genomsnitt till 70-80 procent av männens.
Moldavien antog en nationell jämställdhetsplan för 2003-2005 för att förhindra
diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Författningen garanterar en rad rättigheter vad gäller hälsovård. I praktiken gör
dock den allmänt svåra ekonomiska situationen att hälsovården lider brist på
resurser. Särskilt på landsbygden är tillgången till sjukvård begränsad. Det är
naturligtvis lättare för personer med pengar eller inflytande att få adekvat vård.
Romer har sämre tillgång till sjukvård p g a sämre ekonomisk situation samt bl
a svårigheter att kommunicera.
Det råder brist på läkemedel och medicinsk utrustning i Moldavien. Statens
utgifter på hälsoområdet ligger på 7,4 procent av BNP (2004). Ett allmänt och
obligatoriskt sjukförsäkringssystem infördes under 2004. Enligt det nya
systemet betalar arbetstagare och arbetsgivare två procent var av arbetstagarens
lön till i sjukförsäkring. Användandet av offentlig vård har ökat sedan
införandet av den nya försäkringen och myndigheterna hävdar att mortaliteten
sjunker. Staten finansierar sjukvårdsförsäkringen för icke arbetande, såsom
pensionärer, handikappade, barn och studenter. Någon skillnad i rätten till
hälsovård baserad på kön har inte kunnat konstateras.
12. Rätten till utbildning
Skolutbildningen i Moldavien ska vara gratis och obligatorisk från sex till 15 år.
De bättre skolorna är dock i praktiken förbehållna dem som kan betala för sig.
Bristande resurser och föråldrade läroböcker gör utbildningen otillräcklig.
Trots att utbildning står för bortåt en fjärdedel av statens årliga utgifter är de
flesta skolor är nedgångna och många saknar värme och rinnande vatten.
Avgifter tas ut till exempel för renovering av skolbyggnader, värme eller tillägg
till lärarnas löner. Många elever slutar skolan i förtid, särskilt på landsbygden
och i romska familjer därför att familjen saknar pengar för kläder och böcker
samt att barnen behövs för arbete på gården.
Antalet elever har sjunkit under de senaste åren och ca 10 procent av barnen i
skolåldern går inte i grundskolan. 4 procent av den vuxna befolkningen är icke
läskunniga (2005).
Cirka 30 procent av befolkningen på regeringskontrollerat område är ryssar

eller ukrainare, mindre grupper talar bulgariska. Personer tillhörande
minoriteterna har rätt till undervisning på sitt eget språk och lagen ger föräldrar
rätt att välja på vilket språk deras barn ska undervisas: rumänska, gagauziska
eller ryska. Undervisning i ryska språket är obligatorisk i den moldaviska skolan
och ryska är ett vanligt kommunikationsspråk. Bara barn från till exempel
judiska, polska eller tyska familjer kan få studera sitt respektive språk som ett
separat ämne. Romer är den enda folkgrupp som inte har möjlighet till
utbildning på sitt egna språk, romani och utsätts för diskriminering och
segregering på alla utbildningsnivåer.
Situationen i de transnistriska skolorna är sämre än i de moldaviska, både
materiellt och vad beträffar innehållet i undervisningen. De sex skolor som
ännu har undervisning på moldaviska med latinskt alfabet och som följer den
moldaviska läroplanen, utsätts fortsatt för trakasserier från myndigheterna, som
vill återinföra det kyrilliska alfabetet. Dessa skolor, som finansieras av det
moldaviska utbildningsministeriet, betraktas som privatskolor av de
transnistriska myndigheterna och måste därför betala höga avgifter för hyra,
skolbussar etc. Inför skolstarten i augusti 2005, efter förhandlingar ledda av
OSSE, registrerade transnistriska myndigheter de skolor i regionen som
använde latinskt alfabet. Problemen har dock i viss mån fortsatt för bl a ett
gymnasium i Grigoriopol som sedan 2002 tvingas hålla sin undervisning i byn
Dorotcaia, på moldaviskt kontrollerat område i avsaknad av godkännande av
den transnistriska regimen. I augusti i år stoppades dessutom en leverans av
900 skolböcker från moldavisk utbildningsministeriet avsedda för ett
gymnasium i Tiraspol.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Trots en årlig tillväxt på nära 7 procent är Moldavien fortfarande ett av de
fattigaste länderna i Europa, med den lägsta inkomsten per capita. Den
moldaviska ekonomin drabbades mycket hårt av det ryska importförbud för
moldaviska jordbruksprodukter, framför allt vin, som infördes 2006 men som
nu officiellt har börjat hävas. Ryssland har dessutom höjt gaspriset kraftigt
under senare år.

Moldavien ligger på plats 111 av 177 länder enligt Human Development Index
för 2007/2008. 30 procent av befolkningen beräknas leva under
fattigdomsgränsen (Euromonitor 3rd quarter 2007) och även om de flesta
moldavier har både bostad och tillgång till mat kan förhållandena, särskilt på
landsbygden, vara mycket svåra.
Enligt FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations led
omkring procent av befolkningen av undernäring 2006, vilket innebär en
minskning jämfört med tidigare år men är högre än i övriga OSS. Under vintern
finns det ofta inte tillräckligt med bränsle för att värma husen. I huvudstaden
Chisinau är levnadsstandarden högre än på landsbygden, men även här drabbar
vintern de sämst rustade. Pensionärerna är en särskilt utsatt grupp. Bland de
etniska minoriteterna har romerna som grupp det sämst ställt.
Det beräknas att mellan 15 och 25 procent av befolkningen, arbetar utomlands.
Många moldavier är beroende av de pengar som släktingar och vänner
utomlands skickar hem. Enligt IMF kan man skönja en viss tendens mot att
remitteringarna från utlandet så smått börjar att investeras och inte enbart gå
till konsumtion.
Den 1 januari 2007 blev Rumänien och Bulgarien EU-medlemmar vilket
betydde att Moldaviens frihandelsavtal med dessa länder upphörde. Detta
tillsammans med att viseringskrav infördes för inresa till Rumänien har
försvårat för handeln liksom för resandet i allmänhet. Exporten till dessa två
länder stod tidigare för drygt 10 procent av Moldaviens export. Under hösten
förhandlade Moldavien med EU om sk autonoma handelspreferenser, ATP
som troligen kommer att införas under 2008.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Trots att kvinnor enligt författningen har samma rättigheter som män, saknas
uttryckliga förbud eller sanktioner mot diskriminering av kvinnor i
lagstiftningen. Kvinnor innehar emellertid inte i lika hög grad kvalificerade

jobb. Särskilt på landsbygden, där tillgången till hälsovård och utbildning är
sämre, har kvinnor det svårt och statistiken visar att kvinnors hälsa på senare år
har försämrats i Moldavien.

är under 16 år. Inhemska och internationella ligor bedriver en omfattande
handel med moldaviska kvinnor för prostitution i främst Ryssland, Turkiet och
Mellanöstern.

En jämställdhetslag trädde i kraft i februari 2006. Den innehåller skrivningar
om sexuella trakasserier, som är ett vanligt problem, samt ett krav på 30
procent kvinnor i parlamentet, via kvotering om nödvändigt. Vid
parlamentsvalet 2005 tillföll 21 av de 101 platserna kvinnor. Endast 2 av de 19
medlemmarna i regeringen är kvinnor. En nationell handlingsplan finns för
främjande av jämställdhet 2006-2009. Inom ett projekt som drivs av UNIFEM,
bildades under året ett Media Consortium for Gender Equality
2005 anslöt sig Moldavien till en Europarådsdeklaration om att bekämpa våld
mot kvinnor och barn. Samma år undertecknades Europarådskonventionen
om bekämpande av människohandel. Våld och övergrepp mot kvinnor i
hemmet är dock ett utbrett problem och ses som en bidragande orsak till att
unga kvinnor söker sig till arbete utomlands.

Moldavien var tidigare enligt IOM, International Organization for Migration,
det vanligaste ursprungslandet när det gäller människohandel av kvinnor och
barn för prostitution i nämnda länder. 12 procent av offren är under 18 år. Förr
var det typiska offret en ung kvinna som utnyttjades för sexuella ändamål men
under de senaste åren har handeln med barn och så kallad
familjemänniskohandel, då familjer skickas utomlands för att tigga åt sina
uppdragsgivare, ökat. Antalet män som utsättas för trafficking för
jordbruksarbete i t ex Baltikum och OSS, uppges öka.

Kvinnor som utsatts för våld inom familjen har rätt att gå till domstol, men har
i praktiken små möjligheter till upprättelse och skydd. Det finns inga särskilda
skrivningar i strafflagen som reglerar misshandel eller våldtäkt mellan makar
och anmälningar av sådana brott leder sällan till åtal. Straffsatserna för
kvinnomisshandel är låga. maximalt sex månader. Ett problem är att män och
kvinnor, av ekonomiska skäl efter en skilsmässa ofta tvingas fortsätta leva
tillsammans.
I Moldavien är prostitution civilrättsligt straffbart med böter eller
"administrativt frihetsberövande" upp till 30 dagar. Prostitutionen är dock
utbredd och sexindustrin ökar. Handel med kvinnor och barn är ett allvarligt
och påtagligt problem i landet. Enligt OSSE minskar handeln totalt sett
numera men däremot har människohandelsströmmarna under senare tid
förändrats. Moldavien har förbättrat sin position internationellt och befinner
sig inte längre i gruppen med afrikanska länder. Enligt den lokala enskilda
organisationen La Strada utsätts dock 1.500 moldaviska medborgare för
trafficking varje år, så många som 90 procent för sexuella ändamål. 15 procent

IOM, OSSE, Rädda Barnen och flera enskilda organisationer bedriver
förebyggande och annan verksamhet avseende människohandel i Moldavien.
Även regering och myndigheter har på senare år börjat vidta åtgärder mot
människohandel. Det finns sedan 2001 en nationell handlingsplan för
bekämpande av människohandel och en ny är under utarbetande för 20072009. En kommitté mot människohandel har skapats på regeringsnivå, liksom
lokala kommittéer i varje region. Skyddet av offer utsatta för människohandel
är dock otillräckligt. Lagstiftningen mot människohandel skärptes i den nya
strafflagen som antogs 2003. 2005 antogs en lag om bekämpande av
människohandel som föreskriver gratis socialt omhändertagande av offer för
människohandel, inklusive ett paket av medicinska och psykiatriska tjänster,
idkort och uppehållstillstånd, juridisk hjälp och utbildning samt hjälp att finna
jobb.
Utbildningen på polishögskolan inkluderar numera ett moment om
bekämpning av människohandel, vilket utvecklats av La Strada. Det finns även
ett nationellt center för arbete mot människohandel (Center to Combat
Trafficking) som stöds av USA. Människohandel är ett brott som skall leda till
stränga straff, från 7 års fängelse till livstid.
Utbredd korruption och bristande resurser gör dock att gränsbevakning samt

polisiära och rättsliga insatser mot människohandel är otillräckliga, särskilt i
Transnistrien. Genom detta icke-regeringskontrollerade området bedöms
smuggling av såväl människor som vapen, droger mm vara mycket omfattande.
Det är emellertid svårt att få fram tillförlitliga uppgifter på hur omfattande just
människosmugglingen är. Ett avtal som reglerar gränsbeavkningen mellan
Moldavien och Ukraina samt EU:s gränsövervakningsmission EU-BAM anses
dock ha varit framgångsrikt.

UNICEF bedömer att risken att utsättas för människohandel är 10 procent
större för barn som vuxit upp på institution. Handel med barn har blivit allt
vanligare de senaste åren. Ett stort antal barn skickas årligen av
människohandlare till Ryssland, Ukraina eller Västeuropa för främst
prostitution och i ökande grad också för tiggeri eller tvångsarbete. ILO
rapporterar att många fall av handel med barn gäller barn med romskt
ursprung.

15. Barns rättigheter
I Moldavien finns en omfattande lagstiftning för skydd av barn. En ny
familjelag trädde i kraft under 2002 och en nationell strategi för skydd av
familjer och barn antogs i juni 2003. Det finns moderskapspenning, liksom
bidrag till familjer med många barn. Regeringen ger även särskilda bidrag till
barn från utsatta familjer för skolmateriel. Vidare innehåller
socialförsäkringssystemet särskilda medel för vård av barn. Ansvaret för
barnomsorg delas dock av flera ministerier och myndigheter, vilket minskar
effektiviteten och transparensen. Det finns en politisk vilja att angripa
problemen och bl.a. verka mer preventivt för att förhindra att barn lämnas bort
av sina föräldrar, men liksom på många andra sociala områden saknas resurser
och tillräckliga kunskaper.

Den nya strafflagen från 2003 innehåller särskilda skrivningar om handel med
barn och sexualbrott mot barn. Aga och misshandel förekommer i hemmen.
National Centre for Child Abuse Prevention registrerade 116 fall av misshandel
eller övergrepp under 2006, UNICEF hela 3550 varav endast 989 rapporterades.
25 procent av 1600 tillfrågade barn i åldern 10 till 18 år uppger att de utsatts för
fysisk misshandel av sina föräldrar. Ett av tio barn uppger att man utsatts för
sexuella övergrepp. Barnprostitution förekommer. Barn med fysiska eller
mentala handikapp har svårt att få adekvat vård och rehabilitering. Det finns
ingen officiell siffra på hur många barn som är smittade av HIV/AIDS.

Omkring 12 000 barn beräknas leva inom någon form av institution.
(Euromonitor3rd quarter 2007 Det finnas ca 70 institutioner i Moldavien.) Inte
alla barn på institution är föräldralösa. Många ekonomiskt utsatta väljer helt
enkelt att lämna bort sina barn. I avsaknad av en fungerande socialpolitik och ett
fungerande socialförsäkringssystem används ofta barnhem som en ersättning
för barnomsorg. 31 procent av alla barn mellan 0 och 14 år lever med enbart
en förälder medan 40.000 uppges vara övergivna av föräldrarna och leva
antingen hos någon släkting, på någon institution eller på gatan i Moldavien
eller utomlands. Visst arbete med att lägga ner stora institutioner har skett,
främst vad gäller de yngsta barnen som istället placeras i alternativt boende. En
nationell handlingsplan för reform av institutionsvården för 2007-2015 antogs
under året med syfte att minska antalet barn på institution.

Internationella adoptioner är tillåtna i lag sedan den 1 januari 2002 men
adoptionsprocesserna har i praktiken inte kommit igång igen. Man har ännu
inte infört något fungerande regelverk, bl.a. på grund av en oklar
ansvarsfördelning mellan ministerierna. Moldavien och USA har den 21 oktober
2002, ingått ett bilateralt avtal om att återuppta amerikanska familjers adoptioner
av moldaviska barn. Även illegal adoption rapporteras förekomma.
Under 2007 diskuterades även inrättandet av en barnombudsman i Moldavien,
bl a på initiativ från Sverige och UNICEF. I slutet på året såg det ut som att
finansiering gjorts möjlig och att en sådan institution skulle kunna inrättas
under 2008.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt ursprungsfolk
Moldavien beräknas idag ha en befolkning på bortåt 4,3 miljoner (inkl
Transnistrien). (CIA World Factbook juli 2007 samt Economist Intelligence Unit
2007) Enligt 2004 års folkräkning (exkl Transnistrien) är 76 procent

rumänskspråkiga moldavier. Andelen ukrainare uppgår till 8,4 procent och
ryssar till 5,8 procent. En kristen, turkisk minoritet, gagauzerna på 4,4 procent
finns huvudsakligen i den gagauziska autonoma republiken i södra Moldavien.
De etniska bulgarerna utgör ca 2 procent. (Folkräkningen 2004) Romerna uppges
vara omkring 15 000, men siffrorna varierar och enligt en del romorganisationer
är de betydligt fler, mellan 50 000 och 200 000. Romerna finns företrädesvis i
norra Moldavien, nära gränsen till Ukraina.
Moldaviska som i praktiken är samma språk som rumänska, är det officiella
språket i landet. Under 2007 uppstod en infekterad dispyt med Rumänien
huruvida moldaviskan utgör ett eget språk. Enligt språklagen från 1989 ska
personer i offentlig tjänst kunna såväl moldaviska som ryska. Detta har
förorsakat problem, särskilt för den ryskspråkiga befolkningen, även om
tillämpningen av lagen har mjukats upp. Personer tillhörande andra
minoriteter, förutom romerna, har rätt till undervisning på sitt eget språk.
Romerna lever ofta segregerade i egna områden med begränsad tillgång till
rinnande vatten och med undermålig infrastruktur. Denna situation leder också
till segregering i skolorna. Mycket få går vidare till högre utbildning. Det finns
en utbredd misstro och skepsis mot romer bland den övriga befolkningen, inte
minst i media. Romska organisationer rapporterar om diskriminering vad gäller
tillträde till arbetsmarknad, bostäder, utbildning och offentlig service. Vidare
förekommer rapporter om misshandel och olika former av trakasserier av
romer från polisens sida.
I Transnistrien är moldavisk/rumänsktalande utsatta för diskriminering och det
krävs att undervisningsmaterialet har kyrilliska bokstäver vilket försvårar för
dem som vill studera vidare i Moldavien.
Generell religionsfrihet råder i Moldavien, med vissa inskränkningar. I lagen
om religiösa föreningar från 1992 finns restriktioner som försvårar eller
förbjuder vissa religiösa aktiviteter, bl a missionerande. Sedan år 2000 måste
alla religiösa grupper i Moldavien registreras hos myndigheterna. Vissa grupper
har dock stött på problem när de velat registrera sig. Muslimska organisationer

har rapporterat om trakasserier från polis. Även medlemmar i Jehovas Vittnen
har rapporterat trakasserier från lokala myndigheter och ortodoxa präster.
Utlänningar får endast anställas av församlingar som har registrerats hos
myndigheterna.
Den moldaviska ortodoxa kyrkan, som är den största i landet och har stort
inflytande, sorterar under den rysk-ortodoxa kyrkan. De som tidigare nämnts
spända relationerna mellan Moldavien och Rumänien försämrades ytterliggare
när den rumänska ortodoxa kyrkan i oktober 2007 beslutade att ”återuppliva”
tre stift i Moldavien (och Transnistrien) som man anser har historisk betydelse
för det rumänska patriarkatet. Den rumänska ortodoxa kyrkan representeras i
Moldavien av den Bessarabiska kyrkan som ”återupplivades” 1992. Moldaviska
ortodoxa kyrkan såg detta som en provokation och president Voronin hotade t
o m att bojkotta ett beslut av ECHR 2002 om att den Bessarabiska kyrkan
skulle tillåtas registreras. Med detta riskerar Moldavien att uteslutas ut
Europarådet vilket har lett till att oppositionen kritiserat presidenten.
I Transnistrien är den religiösa friheten inskränkt. Påföljden för ”illegala
aktiviteter i en icke-registrerad religiös organisation” är belagd med böter eller
fängelse i upp till ett år.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte olagligt i Moldavien, men Högsta domstolen har i ett
utlåtande slagit fast att "homosexualitet är en onaturlig sexuell akt mellan två
män", trots att denna formulering 1995 togs bort ur brottsbalken för att
tillmötesgå kraven från Europarådet.
Diskriminering, trakasserier, våld och utpressning från polis och andra
myndigheter förekommer och homosexuella i Moldavien uppträder därför
ogärna öppet. Avsaknad av erkännande i samhället, negativ mediebevakning
och inte minst ortodoxa kyrkans fördömande leder till diskriminering och
isolering. Flera fall har rapporterats om unga homosexuella som förskjutits av
sina familjer. Lärare och universitetsprofessorer har avskedats p g a av sin
läggning och polisen uppges kräva mutor för att inte offentliggöra individers

homosexualitet.
Sedan 1998 finns en enskild organisation - GenderDoc-Moldavien - som arbetar
med att stärka homosexuella, bisexuella och transsexuellas rättigheter.
Organisationen är registrerad och godkänd hos Justitiedepartementet, men inte
som en organisation för HBT-personer. Trakasserier och hot har förekommit
mot organisationen, som under det senaste åren flera gånger nekats tillstånd att
demonstrera. Flera ambassader samt det lokala Sida-kontoret stödjer
GenderDoc-M:s aktiviteter.
Sedan 2002 arrangeras årligen så kallade Gay Pride-festivaler, i Chisinau, med
inbjudna deltagare från flera länder, däribland Sverige. Polisen har försökt
stoppa evenemanget, som tvingas hållas inomhus, genom att trakassera dess
deltagare. Såväl 2006 som 2007 nekades organisationen tillåtelse att anordna en
parad i Chisinau trots att Högsta domstolen slagit fast att beslutet, som fattats
av Chisinaus stad, var omotiverat.

inom sex månader, kan få ett tillfälligt arbetstillstånd. Likaså ges flyktingar
möjligheten att få moldaviskt medborgarskap.
Det finns förhållandevis få flyktingar i Moldavien varav de flesta kommer från
Irak, Sudan, Afghanistan, Nigeria och andra afrikanska länder. De flesta
flyktingar har inte haft Moldavien som mål för utan hamnat i landet på vägen
till Europa och har därför begränsat intresse av att integreras i samhället. De
moldaviska myndigheterna ger i praktiken skydd mot återsändande av personer
till ett land där de riskerar förföljelse. Myndigheterna tillhandahåller även
tillfälligt skydd för individer som ej räknas som flyktingar enligt
konventionerna. Regeringen samarbetar med UNHCR och humanitära
organisationer som ger stöd till flyktingar och asylsökande. I september 2007
fanns totalt 233 flyktingar och asylsökande registrerade och under årets första
nio månader tog landet emot 34 nya asylsökande.

I Transnistrien är homosexualitet olagligt. Homosexuella utsätts för
diskriminering från såväl regimen som av övriga samhället.

19. Funktionshindrades rättigheter
Lagstiftningen garanterar funktionshindrades rättigheter och förbjuder
diskriminering av personer med fysiska eller psykiska funktionshinder. En lag
från 2002 föreskriver förbättrade villkor för handikappade barn och visst stöd
för deras familjer eller målsmän. I praktiken görs dock mycket lite för att
underlätta livet för dessa och diskriminering förekommer. Regeringen saknar
resurser för träning eller rehabilitering av funktionshindrade. Många mentalt
och fysiskt handikappade barn och vuxna för en undanskymd tillvaro utan
möjlighet att delta i normal skolundervisning. Många får ingen undervisning
alls. Organisationen Gaudeamus rapporterar om att diskrimineringen av
studenter med funktionshinder är utbredd. Funktionshindrade ställs i praktiken
utanför samhället redan från födseln. Det finns inga lagar som garanterar
tillträde till offentliga eller andra byggnader.

18 Flyktingars rättigheter
Moldavien har ratificerat FN:s flyktingkonvention och dess tilläggsprotokoll.
En flyktinglag antogs 2002 och ger rätt till asyl och flyktingstatus. En nationell
myndighet, ansvarig för migrations- och asylfrågor har upprättats. Flyktingar
ges rätt att arbeta och asylsökande, vars ansökningar inte lett till något beslut

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns flera inhemska och internationella grupper för mänskliga rättigheter,
med möjlighet att verka utan större inblandning från regeringen. Amnesty
International är aktivt i landet och producerar årligen en rapport om mänskliga

Tack vare påtryckningar från GenderDoc-M, har man i brottslagen reviderat
diskriminerande inslag beträffande sexuella brott. Bland annat är åldern för
samtycke (14 år) nu lika för både homo- och heterosexuella. I handlingsplanen
för mänskliga rättigheter finns nu även avsnitt om sexuella minoriteter. En
generell lagstiftning mot olika former av diskriminering har tidigare antagits
och i enlighet med ENP-handlingsplanen har en ny anti-diskrimineringslag
utarbetats med stöd av bland annat OSSE. Denna har dock ännu inte antagits
då den av moldaviska justitieministeriet bedöms vara onödig.

rättigheter i Moldavien. En viss dialog förekommer mellan regeringen och
människorättsorganisationer och sedan valet 2005 har enskilda organisationer
av såväl regering som av parlament, inbjudits att delta i arbetet med viss ny
lagstiftning. Detta tycks dock inte ha fått något egentligt genomslag i praktiken.
Som nämnts tidigare finns ett center för mänskliga rättigheter med tre olika
ombudsmän som har verkat sedan 1998 i Moldavien.
Situationen för människorättsorganisationer i Transnistrien är mycket svår.
Endast ett fåtal organisationer tillåts verka och påtryckningar och trakasserier
från myndigheter förekommer, även mot enskilda organisationer med bas i
Moldavien. Något lättare uppges det vara att verka på landsbygden än i
Tiraspol där de organisationer som verkare snarare tillhör kategorin GONG:s,
Government Organized Non-Governmental Organizations.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
UNDP har bidragit till utarbetandet av den nationella handlingsplanen.
Sorosstiftelsen stödjer ett flertal enskilda organisationer inom olika områden.
IOM, OSSE, UNHCR, UNICEF och många andra internationella organisationer
bedriver alla verksamhet på området för mänskliga rättigheter, liksom många
ambassader. Europarådets institutioner besöker regelbundet Moldavien. Rädda
Barnen och UNICEF är aktiva i barnskyddsfrågor, liksom ett stort antal
enskilda organisationer. IOM stödjer flera anti-trafficking projekt i landet.
Sverige, som är representerat av ett Sida-sektionskontor i Chisinau, är den
största bilaterala givaren i Moldavien bland EU-länderna och bedriver sedan
1996 ett omfattande utvecklingssamarbete inom mänskliga rättigheter, media
och andra reformområden. Insatser görs och planeras även i Transnistrien.
Sida-kontoret stödjer bland annat GenderDoc-M:s aktiviteter och samarbetar
med UNICEF och IRP vad gäller stöd till den moldaviska regeringen avseende
reformering av rättssystemet för minderåriga. Ambassaden i Bukarest har i
samarbete med bland andra UNICEF under året bjudit in den svenska
barnombudsmannen för ett seminarium om barns rättigheter.

Mänskliga rättigheter i Vitryssland
(Belarus) 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland är fortsatt svag och läget
har inte blivit bättre under det senaste året. På några områden har situationen
för det civila samhället snarast försämrats. Den politiska situationen i
Vitryssland präglas av president Aljaksandr Lukasjenkas auktoritära
maktutövning, och västliga bedömare tvekar idag inte att kalla landet för en
diktatur, ibland kallad den sista i Europa.
De medborgerliga och politiska rättigheterna i Vitryssland är i praktiken starkt
begränsade, även om medborgarna i teorin garanteras dessa rättigheter enligt
konstitutionen. Presidenten styr enväldigt och kontrollerar de viktigaste
samhällsinstitutionerna – regering, parlament, domstolar, statliga företag,
militären och säkerhetspolisen. Pluralism och oliktänkande motarbetas inom så
gott som alla områden såsom politik, media, föreningsliv, näringsliv och
religion. Genom hot och repressalier dämpas aktiviteten hos de medborgare
som är missnöjda med situationen i landet. Vitrysk media är i princip helt och
hållet statsstyrda med undantag för ett litet antal oberoende tidningar som når
ut till en bråkdel av befolkningen. Genom manipulation av folkopinionen i
statskontrollerade media har därför presidentens politik idag ett relativt stort
stöd hos delar av befolkningen. Den socialt inriktade politik som förts har i
någon mån resulterat i en jämnare inkomstfördelning än i de grannländer som
reformerat sina ekonomier, vilket också ökat presidentens popularitet och
skapat en bild av honom som en omtänksam och allvetande landsfader.
Den systematiska rensning av det civila samhället från alla organisationer och
företeelser som ligger utanför myndigheternas kontroll har fortsatt och på vissa
områden skärpts under det senaste året. Politiska partier, oberoende media och

enskilda organisationer är hårt utsatta, men myndigheternas ansträngningar har
på sistone också fokuserats på oberoende ungdomsorganisationer, vitrysk
kultur och privata småföretagare - det vill säga alla samhällsaktiviteter som
representerar alternativa synsätt på landets fortsatta utveckling. Det har under
året diskuterats huruvida de försämrade relationerna mellan Vitryssland och
Ryssland - inte minst på grund av de kraftigt höjda energipriserna - skulle leda
till en större beredvillighet från vitrysk sida att i utbyte mot ökat ekonomiskt
samarbete gå med på de krav om frisläppande av politiska fångar som EU
ställt. Vid sidan av att myndigheterna under hösten vid några tillfällen låtit bli
att ingripa vid demonstrationer i Minsk har dock i sak ingenting förändrats vad
gäller vitryssarnas möjligheter att utnyttja sina medborgerliga och politiska
rättigheter. Enligt det pressfrihetsindex som sätts upp av ”Reportrar utan
gränser” förblir Vitryssland 2007 på plats 151 bland totalt 169 länder. Några
politiska fångar har under året släppts fria efter avtjänade straff, men andra
sitter fortfarande fängslade och det har tillkommit nya fångar som regimen
envist vägrar betrakta som politiska trots omvärldens påtryckningar.
Tillgången till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är heller inte
oproblematisk i Vitryssland, även om landet på dessa områden inte urskiljer sig
lika negativt. Rätten att bilda fria fackföreningar är starkt begränsad, och
Vitryssland har inte genomfört de rekommendationer som ILO
(Internationella arbetsorganisationen) utfärdat, vilket fick till följd att EU:s
beslut att dra tillbaka tullförmåner för landet under 2007 trädde i kraft. Vitryska
studenter har under året varit utsatta för starkt tryck att inte engagera sig aktivt
politiskt eller i andra oberoende organisationer, och det finns flera exempel på
studenter som relegerats från sina universitet.
Andra grupper, såsom kvinnor, HBT-personer och rörelsehindrade, har också
svårt att till fullo utöva sina rättigheter i Vitryssland. Religionsfriheten tillämpas
inte likvärdigt gentemot alla trossamfund – den ortodoxa kyrkan ges viktiga
privilegier medan särskilt vissa evengelisk-lutherska grupper hindras i sin
trosutövning. Den vitryska statsideologin grundas på det sovjetiska arvet och
förkastar i stort sett den vitryska nationella historien, kulturen och språket.
Vitryssland är sannolikt unikt genom att staten systematiskt motverkar alla

former av kulturutövning som betonar den egna särarten eller som presenteras
på det vitryska språket. Vitryska författare och musiker har under året fått det
allt svårare att nå ut till befolkningen.
Allt utländskt samarbete som har till syfte att stärka demokratin och det civila
samhället i Vitryssland misstänkliggörs. Det finns inhemska organisationer som
verkar för mänskliga rättigheter, men dessa får allt svårare att existera.
Människorättsorganisationen Vjasna misslyckades under året med att i Högsta
domstolen överklaga ett tidigare beslut att upplösa organisationen. Den
svenska regeringen presenterade våren 2007 en ny strategi för
utvecklingssamarbetet med Vitryssland som gäller fram till år 2010.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Vitryssland övertog efter självständigheten de av den vitryska sovjetrepubliken
tidigare ratificerade konventioner. Landet har hittills ratificerat de flesta
centrala konventionerna gällande mänskliga rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa protokollet
om enskild klagorätt, dock inte det om avskaffande av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT) - dock inte det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och
om handel med barn.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det

tillhörande protokollet från 1967.
Vitryssland släpar efter med rapporteringen till flera av konventionerna, ibland
med flera år. Under 2007 har vitryska medborgare i några fall vänt sig till FN:s
kommitté för mänskliga rättigheter (en rättighet som ges av det fakultativa
protokollet till ICCPR). I ett fall - gällande likvidationen av
människorättsorganisationen Vjasna - har den vitryska parten åtminstone fått
rätt i sak. Vitryssland har inte undertecknat konventionen mot påtvingade
försvinnanden, konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
samt Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Den särskilda rapportör som utnämndes 2004 för att följa hur respekten för de
mänskliga rättigheterna i Vitryssland efterlevs - Adrian Severin - avlämnade i
början av 2007 en mycket kritisk rapport om situationen i Vitryssland. I
Severins rapportering uppmanas Vitryssland bl.a. i tydliga ordalag att upphöra
med trakasserier mot oliktänkande och befria de personer som fängslats på
politiska grunder. De vitryska myndigheterna har över huvud taget inte
samarbetat med FN-rapportören, som under tre år nekats inresevisum till
landet och tvingats samla information på annat sätt. Under sommaren presenterade
Severin sin rapport för det nybildade Rådet för mänskliga rättigheter,
som valde att inte förlänga rapportörens mandat. I december 2007 antog FN:s
generalförsamling en kritisk resolution om Vitryssland som bland annat
uttrycker oro för arresteringar och rättegångar bakom lyckta dörrar.
Det vitryska parlamentet fråntogs 1997 sin gäststatus i Europarådets
parlamentariska församling, vilket bekräftades 1998 då man också beslutade att
formellt suspendera Vitrysslands ansökan om medlemskap i Europarådet.
Vitryssland har inte ratificerat den europeiska konventionen angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
En rad prominenta personer med band till oppositionen har försvunnit sedan
Lukasjenka kom till makten. Under 1999 försvann förre inrikesministern Jury

Zacharenka, vice talmannen i det upplösta parlamentet Viktar Hantjar, samt
dennes affärskollega Anatol Krasouski. De är sedan dess spårlöst försvunna,
liksom fotografen Dmitry Zavadski, som försvann på flygplatsen i Minsk i juli
år 2000. De rättsliga undersökningarna har gått mycket långsamt och
myndigheterna förefaller inte vara intresserade av att lösa fallen. Två utredare
har flytt utomlands av rädsla för repressalier efter att de funnit kopplingar
mellan försvinnandena och en särskild "dödsskvadron" inom inrikesministeriet.
Försvinnandena har fått stor uppmärksamhet i utlandet och den vitryska
oppositionen ser fortfarande det som en av sina viktigaste prioriteringar att få
svar på vad som hänt dessa personer. Den s.k. Pourgourides-rapporten som
våren 2004 antogs av Europarådets parlamentariska församling gav
internationellt sett ökad politisk sprängkraft åt försvinnandena och föranledde
viseringssanktioner från EU och USA gentemot ett antal ledande vitryska
myndighetspersoner. De personer som drabbats av sanktionerna förmodas ha
varit inblandade i, alternativt underlåtit att utreda, dessa gärningar.
Den vitryska konstitutionen förbjuder tortyr liksom grymma, omänskliga och
förnedrande bestraffningar. Polisvåld är dock vanligt förekommande såväl vid
demonstrationer som i fängelser. FN:s kommitté mot tortyr offentliggjorde i
november 2000 sina slutsatser om Vitryssland och uttryckte oro över
situationen för de mänskliga rättigheterna i landet och noterade anklagelser om
tortyr och inhuman behandling av regimkritiker och fredliga demonstranter.
Förhållandena på fängelser och andra slutna anstalter, vilka ofta är överfulla,
kan sägas hålla ungefär den undermåliga standard som rådde på sovjettiden.
Det förekommer uppgifter om att personer som arresterats på politiska
grunder ibland placeras i celler tillsammans med fångar som dömts för
våldsbrott . Vitryssland hör till de länder med absolut högst andel av
befolkningen som är intagen på fängelser eller på annat sätt frihetsberövad. I
augusti hävdade inrikesministern att 34 000 personer satt fängslade, men andra
hävdar att den reella siffran når över femtio tusen.

4. Dödsstraff
Dödsstraff är tillåtet enligt den vitryska konstitutionen och kan utdömas för
mycket svåra brott som landsförräderi, spionage, terrorism, mord och grov
våldtäkt. Personer under 18 år och kvinnor kan inte dömas till döden.
Vitryssland röstade emot den resolution om ett moratorium på dödsstraff som
antogs av FN:s generalförsamling hösten 2007.
Statistiken över hur ofta dödsstraff tillämpas är hemlig, vilket gör det svårt att
erhålla säkerställd information om antalet dödsdomar och antalet verkställda
dödsstraff. Under 1990-talet utdömdes dödsstraffet så ofta som 20-50 gånger
per år, men på senare år har det använts sällan, i första hand vid seriemord.
Enligt bekräftade uppgifter från Högsta domstolen utdömdes och verkställdes
lagens strängaste straff i åtminstone två fall under 2005, men det finns få
belägg för verkställda domar under de senaste åren. Under 2007 har dödsstraff
utdömts i minst fem fall. Vitryska människorättsorganisationer förmodar att
verkställande av domar också har ägt rum under året, och i november 2007
bekräftade Högsta domstolen att så skett i ett fall. Ordföranden i domstolen Valjantsin Sukala - gjorde i december ett uttalande som påminde om att
dödsstraffet enligt konstitutionen är en tillfällig åtgärd som förr eller senare
kommer att avskaffas. Han hävdade också att domarkåren redan nu
förbereddes psykologiskt på att dödsstraffet inte kommer att finnas kvar för
alltid.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
En person får vara anhållen högst 24 timmar, varefter åklagaren måste utfärda
häktningsbeslut. Häktningstiden får inte överstiga två månader – men kan
förlängas till 18 månader av riksåklagaren. Under tiden har den häktade rätt till
advokathjälp. Statistik över den genomsnittliga häktningstiden och antalet
häktade är inte tillgänglig.
Flera politiker, intellektuella, regimkritiker och unga aktivister har under de
senaste åren fängslats i Vitryssland, formellt sett ofta dömda för olika
administrativa förseelser, men av det internationella samfundet ansedda som

politiska fångar. Under 2007 har några nya fall aktualiserats som väckt
uppmärksamhet både inom och utanför landet, där det är uppenbart att
politiska skäl ligger bakom domsluten. Det gäller t.ex. politikern Andrej
Klimau, som efter att i januari 2007 ha frigivits från sitt senaste fängelsestraff i
april på nytt arresterades och i augusti dömdes till två års fängelse för att ha
publicerat en artikel på Internet som ansågs innehålla ”uppmaningar att störta
den sittande regimen”. Den f.d. presidentkandidaten Aljaksandr Kazulin, som i
juli 2006 dömdes till fem och ett halvt års fängelse för påstådd huliganism och
organisation av icke-godkänt möte, sitter fortfarande i fängelse.
Godtyckliga frihetsberövanden skedde i stor skala i samband med presidentvalet
i mars 2006, men har periodvis ägt rum också under 2007. Särskilt
ungdomar aktiva i icke-registrerade organisationer som Malady Front samt
oppositionspolitiker och människorättsföreträdare har varit utsatta för dessa
övergrepp. Inför olika protestaktioner har gripandena vanligtvis intensifierats.
Inrikes eller utrikes reserestriktioner, liksom landsförvisning, omnämns inte i
konstitutionen. För att kunna resa utomlands måste vitryska medborgare först
ansöka om en så kallad utresestämpel i sina pass, vilken är giltig mellan ett och
fem år. Innehavare av sådan stämpel har normalt inga problem att lämna
landet. Systemet med utresestämplar har i ett uttalande av den vitryska
konstitutionsdomstolen ansetts strida mot landets konstitution, och regeringen
har uppmanats att avskaffa denna procedur, något som planerades ske redan
den 1 januari 2006. Det mesta talar nu för att utresestämpeln verkligen
kommer att avskaffas från början av 2008. I samband med avskaffandet har
företrädare för inrikesministeriet meddelat att en lista med personer som ej
tillåts resa utomlands ska upprättas. Upp till 100 000 personer sägs riskera att
hamna på denna lista (personer med icke avtjänade fängelsestraff, icke betalda
skulder eller underhållsbidrag m.m.). Vitryska medborgare har enligt lagen rätt
att emigrera men det krävs ett formellt tillstånd. Undantagna är personer med
tillgång till statshemligheter, för vilka det finns särskilda restriktioner.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen garanterar ett självständigt rättssystem men i realiteten är

rättssäkerheten bristfällig och har inte förbättrats under året. Enskilda medborgare
är ofta utlämnade åt myndighetspersoners godtycke, och rättssystemet
är inte självständigt nog för att försvara medborgarnas rättigheter. Domstolsväsendet
är format efter sovjetisk modell med distriktsdomstolar, regionala
domstolar och högsta domstol. Vitryssland har ingen ombudsmannainstitution.
Presidenten tillsätter, i enlighet med konstitutionsförändringarna från 1996,
ordförandena i såväl Konstitutionsdomstolen som Högsta domstolen samt
även hälften av ledamöterna i den förra. Presidenten utnämner också alla
distriktsdomare och militärdomare. Domstolarna kan således inte betraktas
som självständiga. I flera av de uppmärksammade politiska rättegångarna har
det varit uppenbart att domarna levererat det resultat som beställts uppifrån,
ibland med löften om befordran. Advokater måste enligt ett presidentdekret
tillhöra advokatsamfundet, vilket kontrolleras hårt av justitieministeriet, men
också av säkerhetstjänsten.
7. Straffrihet
Sedan ett par år förekommer det att poliser straffas för begångna övergrepp.
Detta innebär enligt vitryska Helsingforskommittén ett brott mot en trend av
annars total straffrihet för myndighetspersoner i fall av övergrepp mot vanliga
medborgare. Presidenten har också rätt att utfärda amnesti, en rätt han normalt
utnyttjar en gång per år. I november 2007 utfärdades en ny lag om amnesti,
som kommer att omfatta 2 500 personer, men det är få som förväntar sig att
den kommer att gälla för de personer som av omvärlden anses vara politiska
fångar. Huvudsyftet verkar vara att lösa problemet med överfulla fängelser.
Olika förslag som utökar möjligheten för presidenten att med omedelbar
verkan benåda brottslingar som dömts för vissa brott har diskuterats.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Vitrysk lagstiftning garanterar formellt yttrande- och pressfrihet samt
förenings-, mötes- och religionsfrihet, men detta respekteras inte i praktiken.
Trycket mot politiska partier, icke-statliga organisationer och oberoende media
har ökat ytterligare under det gångna året. Genom olika administrativa beslut
gällande registrering och finansiering har det blivit allt svårare för icke-statliga

organisationer att existera legalt i Vitryssland. Registrering av organisationer
tillåts inte längre på privata adresser, vilket skapar problem i avsaknad av
finansiella resurser. Medlemsavgifter ger ingen bas för verksamheten, och all
form av finansiellt stöd från inhemska eller anonyma bidragsgivare är
förbjudet. Vid minsta överträdelse medger lagen myndigheterna att suspendera
organisationens verksamhet i upp till sex månader och i vissa fall likvidera
organisationen. Flera oppositionspartier, organisationer för mänskliga
rättigheter och andra icke-statliga organisationer har under det senaste året på
olika sätt drabbats av det kärvare klimatet, och i flera fall har det lett till att
organisationerna upphört att existera. Det finns numera lagstiftning som gör
det straffbart för vitryska medborgare att sprida falsk information och
”förolämpa den vitryska staten” inför utländska medborgare. Denna
lagstiftning har dock ännu inte börjat tillämpas, men utgör potentiellt ett
allvarligt hot mot yttrandefriheten.
Ett av de allvarligaste problemen för föreningsfriheten i Vitryssland är paragraf
193 i strafflagen, som gör det straffbart att agera i namn av en ”icke-registrerad
organisation”. Eftersom huvuddelen av de icke-statliga organisationerna (med
undantag av helt opolitiska organisationer) saknar registrering, bryter i princip
all deras verksamhet mot lagen. Under 2007 har denna paragraf tillämpats i
flera fall, framför allt mot den icke-registrerade ungdomsorganisationen Malady
Front. I november 2006 dömdes dess ledare Zmitser Dasjkevitj till 1 1/2 års
fängelse för ”aktivitet i namn av icke-registrerad organisation”. Under hösten
2007 åtalades Dasjkevitj för att ha vägrat vittna mot en annan person från
samma organisation, och många befarade att han skulle få sitt fängelsestraff
förlängt. I slutändan dömdes han till böter. En annan ung aktivist som i maj
2006 dömdes till två års arbetsläger - Artur Finkevitj - sitter fortfarande
fängslad och hotas på liknande sätt med förlängt straff p.g.a. disciplinära
förseelser. Människorättsorganisationen Vjasna har under 2007 i Högsta
domstolen försökt överklaga beslutet om likvidering - dock utan framgång.
Människor som är politiskt aktiva eller engagerade i andra samhällsfrågor
möter inte sällan problem hos sina arbetsgivare; studenter som deltagit i
regeringskritiska aktiviteter, till exempel demonstrationer, har blivit avstängda

från universitetet, haft svårt att ta ut sin examen eller blivit nekade plats på
studenthem. Nyligen har det införts lagstiftning som i princip gör det olagligt
för studenter att delta aktivt i politiska organisationer. Syftet sägs vara att skapa
studiero för studenterna. Mötesfriheten är i praktiken begränsad av att
demonstrationer - om de överhuvudtaget tillåts - endast kan genomföras på
oattraktiva platser, exempelvis utanför Minsks centrum, i syfte att minska
genomslagskraften och intresset för deltagande. Även på andra sätt - såsom
begränsningar av antalet deltagare eller förbud mot vissa symboler och skrivna
budskap - kringgärdas demonstrationer av många regleringar. Ibland tvingas
arrangörerna av demonstrationer sluta kostsamma avtal med olika statliga och
kommunala myndigheter, gällande till exempel polisbevakning och ambulansbilar.
Mediefriheten i Vitryssland är alltjämt starkt begränsad trots konstitutionella
garantier för press- och yttrandefriheten. Olika nya lagar och dekret - inte
minst de som nämnts ovan - har under de senaste åren ytterligare försämrat
situationen för oberoende media. Lagen om förtal av presidenten används inte
särskilt ofta, men de rättsfall som finns är tillräckliga för att många journalister
ska idka självcensur. Fram till för något år sedan fanns det i Vitryssland ett
spektrum av tryckta media, från statliga tidningar utan någon som helst
antydan till kritik mot regimen till oberoende tidningar som inte drog sig för att
kritisera den förda politiken. Om det så sent som 2002 fortfarande fanns över
50 oberoende allmänpolitiska tidningar, kvarstår idag högst ett 15-tal som är
reellt oberoende i sin nyhetsrapportering. De allra flesta av dessa tidningar har
idag mycket små upplagor. Under 2006 började nya metoder användas för att
minska deras möjligheter att nå ut till sina läsare. Istället för att under olika
förevändningar likvidera tidningarna har man förhindrat tidningarna att
tryckas, distribueras och säljas inom landet. Utan förklaring har flera oberoende
tidningar på detta sätt fått se sina kontrakt uppsagda med tryckerier, vitryska
posten och tidningskiosker. En del av dessa tidningar har under 2007 med
blandad framgång försökt bygga upp egna distributionssystem, vilket är
kostsamt och ineffektivt, och några måste trycka sina tidningar utomlands.
Andra tidningar har valt att bara komma ut i Internetversion. Även ryska
tidningar som publicerat kritiska artiklar om Vitryssland har uteslutits ur de

statliga prenumerationskatalogerna. Under 2007 har det blivit allt svårare för
oberoende media att få kommentarer från statliga tjänstemän. Det har framkommit
att det finns interna instruktioner som starkt begränsar deras rätt att
göra uttalanden till media. I några fall har åtal för förtal väckts mot tidningar
som i olika artiklar kritiserat högt uppsatta tjänstemän. Den oberoende
tidningen ”Narodnaja Volja” har t.ex. dömts att betala 13 000 USD - en enorm
summa för vitryska förhållanden - i skadestånd till presidentens chefsideolog.
Några oberoende inhemska etermedia med kritiskt granskande nyhets- och
samhällsprogram existerar inte i Vitryssland. Den statskontrollerade vitryska
televisionen har med sina två rikstäckande tv-kanaler monopol som vitryskt
tvmedium.
De tre ryska kanaler som kan ses i så gott som hela landet är relativt
populära, men visar sällan någon kritisk rapportering från Vitryssland. Ickestatlig
FM-radio sänder uteslutande musik- och underhållningsprogram.
Oberoende radiosändningar kan tas in via Radio Svabodas kort- och
mellanvågssändningar eller från radiostationer i Litauen och Polen, exempelvis
Radio Racyja. Det polskstödda satellit-TV projektet ”Belsat” inledde sina
sändningar i december 2007. Det beräknas att det finns åtminstone 300 000
parabolantenner i Vitryssland, och myndigheterna ser uppenbarligen
satellitsändningar från utlandet som ett hot. Det är idag oklart i vilken mån
journalister från Belsat kommer att hindras i sin verksamhet i Vitryssland. Ett
oroande tecken var att lokala myndigheter i flera städer under 2007 deklarerade
intentioner om att kräva nedmontering av antenner som satts upp utan
vederbörligt tillstånd.
Media, oppositionen och enskilda organisationer använder sig allt mer av
Internet. Internetanvändningen är dock relativt begränsad och når ännu så
länge inte ut till den breda befolkningen. I städerna och bland ungdomarna
ökar Internetanvändning snabbt och utgör för många den viktigaste
informationskällan. Begränsande faktorer är långsam uppkoppling och relativt
höga användningskostnader. E-posttrafiken kan åtminstone i teorin följas av
myndigheterna, och e-post som sänds från privata Internet-caféer registreras.

Under 2007 har ett nytt lagförslag om bland annat. information och skydd av
information behandlats i det vitryska parlamentet. Många bedömare befarade
att denna lag skulle komma att innehålla olika begränsningar gällande Internet.
Mycket tyder dock på att lagen inte kommer att beröra Internet, utan att man
istället väljer att tillämpa redan existerande lagstiftning.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den 26 augusti 1991 förklarade sig Vitryssland självständigt efter att tidigare ha
varit en del av Sovjetunionen. Efter ett par lugna år ökade den politiska splittringen
samtidigt som den ekonomiska situationen förvärrades. I presidentvalet
1994 vann den populistiske Aljaksandr Lukasjenka på ett antikorruptionsbudskap,
varefter han konsekvent utökat sina maktbefogenheter så långt att
han av många idag anses vara en diktator. Den vitryska författningen fick sin
nuvarande form efter en hårt kritiserad folkomröstning i november 1996.
Folkomröstningen hade rådgivande karaktär men resultatet genomdrevs ändå
av presidenten mot parlamentets uttryckliga vilja. Resultatet av omröstningen,
samt författningsändringarna i sig, erkändes inte av omvärlden.
Presidenten är statschef och väljs i direkta val till en ämbetsperiod om fem år.
Efter en folkomröstning 2004 begränsar den vitryska konstitutionen inte längre
antalet mandatperioder för presidenten. Den klassiska maktdelning man finner
i en demokrati är som ovan nämnts frånvarande i Vitryssland. Nästan all makt
är koncentrerad till presidenten, som kontrollerar den exekutiva makten genom
att utnämna och avsätta regeringsmedlemmar samt guvernörer och är därtill
överbefälhavare för de väpnade styrkorna och leder det nationella
säkerhetsrådet. Presidenten kan utfärda dekret, vilka sedan 1996 har ställning
som lag. Han kan också utfärda "tillfälliga dekret", vilka kan upphävas endast
av en två tredjedels majoritet i parlamentet, något som knappast vore tänkbart
under rådande politiska situation. Presidenten har också stort inflytande över
den dömande makten genom rätten att utnämna hälften av medlemmarna i
författningsdomstolen och alla domare i högsta domstolen samt den
lagstiftande makten genom rätten att utfärda dekret med status som lag.
Presidentens makt över säkerhetspolisen - fortfarande med namnet KGB - är
mycket stor vilket medför omfattande möjligheter att kontrollera den egna

befolkningen. Presidenten förfogar även över en egen fristående säkerhetstjänst.
Ekonomiskt sett har presidenten stort inflytande genom att den
vitryska ekonomin fortfarande domineras av statliga företag och
planekonomiskt tänkande. Enligt konstitutionen kan presidenten ställas inför
riksrätt och avsättas om denne brutit mot författningen eller gjort sig skyldig
till brott, förutsatt att två tredjedelar av parlamentet röstar för detta - idag ett
helt osannolikt scenario.
Parlamentet har två kamrar, Representanthuset och Republikrådet.
Representanthuset har 110 ledamöter, vilka utses i allmänna val. Av de 64
ledamöterna i Republikrådet utses åtta av presidenten och övriga av regionala
instanser. Den lagstiftande makten tillkommer formellt parlamentet men i
praktiken utfärdar presidenten ofta dekret i viktiga frågor. Parlamentet har
ingen organiserad opposition förutom några enstaka ledamöter som ibland
ställer frågor som andas viss kritik mot den förda politiken. Regering har, mot
bakgrund av presidentens starka maktposition, en svag ställning.
Antalet kvinnor i politiken ökade kraftigt efter valet till Representanthuset
2004. Det nya parlamentet består av 30 procent kvinnor, men i regeringen
ingår idag endast en kvinnlig minister. I de lokala lagstiftande församlingarna är
kvinnorna som regel fler. Det råder inga restriktioner för kvinnor att delta i det
politiska livet men relativt få kvinnor syns i offentlig ställning. Bland
oppositionspartierna finns ett kvinnoparti - ”Nadzeja” - vilket dock förlorade
sin registrering under 2007 p.g.a. avsaknad av juridisk adress.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Rätten att bilda fackföreningar och strejkrätten omnämns i konstitutionen och
gäller alla med undantag av säkerhetstjänsten och försvaret. Den oberoende
fackföreningsrörelsen är svag och motarbetas av myndigheterna. Vitryssland
har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter: föreningsfrihet och förhandlingsrätt
(konv. 87 o 98), icke diskriminering i arbetslivet (konv. 100 o 111), förbud mot
tvångsarbete (konv. 29 o 105), samt förbud mot barnarbete (konv. 138 o 182).

Det är dock klarlagt att vissa av dessa inte tillämpas i praktiken. År 2003
anmälde de europeiska fackföreningarna Vitryssland för allvarliga överträdelser
av vissa ILO- konventioner. Efter flera undersökningar och utredningar har
det fastslagits att systematiska överträdelser av ILO-konventioner äger rum.
Mot bakgrund av att ILO:s rekommendationer inte uppfyllts av Vitryssland
beslutade EU i slutet av 2006 att dra tillbaka tullförmånerna för Vitryssland (i
enlighet med systemet för generella handelspreferenser). Eftersom inga
åtgärder vidtogs från vitrysk sida trädde detta beslut i kraft i juni 2007.
Det förekommer ibland mindre demonstrationer och kortare strejker i protest
mot eftersläpande löner i den statliga sektorn och nedskärningar av de sociala
förmånerna, men inte sällan sätter myndigheterna käppar i hjulet för dylika
initiativ. Minimiåldern för anställning är 16 år men med förälders tillstånd får
även 14-åriga barn ingå kontrakt om arbete. Det är inte känt att tvångsarbete i
egentlig mening förekommer, men myndigheterna uppmanar regelmässigt
industriföretag och skolor att öka det "frivilliga" deltagandet i skördearbetet i
jordbruket. Ett stort problem är de ettåriga anställningskontrakt som vanligen
tillämpas för statsanställda, eftersom de skapar otrygghet och samtidigt ger
myndigheterna ett effektivt verktyg för dämpa politisk aktivitet inom den
statliga sektorn.
Av den arbetsföra befolkningen är cirka 30 procent anställda inom industrin
och tio procent inom jordbruket. Medellönen var enligt officiella källor cirka
320 USD per månad under 2007. Det är svårt för många att leva på denna lön
och i praktiken kompletteras lönen med extrainkomster från egenhändigt
odlade grönsaker och extrajobb. Många lever under knappa förhållanden och
vissa svaga grupper är beroende av bidrag och subventioner från staten.
Lönespridningen har enligt statistiken inte ökat särskilt mycket under 1990talet, men att döma av byggaktiviteten utanför Minsk kan man dra slutsatsen
att avsevärda förmögenheter ansamlats hos vissa grupper.
Bibehållande av hög sysselsättning är ett grundläggande mål i Vitryssland.
Arbetslösheten ligger enligt officiella siffror mellan en och två procent, men i

själva verket är en större del av arbetskraften undersysselsatt. Detta beror
främst på att ingen privatisering eller omstrukturering av företagssektorn ägt
rum. Pensionsåldern är 55 år för kvinnor och 60 år för män, men med en
medelpension på 140 USD är det få som kan klara sig utan extrainkomster.
Arbetarskyddet är lågt och olycksfrekvensen relativt hög. Diskriminering på
arbetsmarknaden p.g.a. kön, religion och etnisk tillhörighet är förbjuden. Trots
frånvaron av öppen diskriminering existerar löneskillnader mellan könen.

därefter fått studieplatser genom de stödprogram för relegerade vitryska studenter
som initierats i olika EU-länder, främst i Litauen och Polen. Det
vitryska språket är undervisningsspråk i c:a 20 procent av grundskolorna i
landet. I Minsk är andelen avsevärt lägre, vilket gör situationen svår för de
föräldrar som vill att deras barn ska undervisas på vitryska. Den högre
utbildningen sker nästan uteslutande på ryska. Utbildningssektorns andel av
BNP är c:a sex procent. Kvinnor har i genomsnitt bättre utbildning än män.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovård och andra sociala förmåner, såsom pensioner, tillhandahålls
oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, handikapp eller språk. Social
status samt bostadsort kan ofta påverka den sjukvårdsinsats som ges. Sjuk- och
hälsovårdssystemet är formellt heltäckande men lider i realiteten av stora
brister. Välutbildad personal finns men ofta saknas både utrustning och
läkemedel, inte minst på landsbygden. En relativt stor andel av resurserna
satsas på sjukhusvård snarare än primärvård. Den förväntade livslängden
sjunker och är idag 76 år för kvinnor och 64 för män. Livsstilsrelaterade
dödsorsaker som hjärt- och kärlsjukdomar, olyckor, alkohol och cancer
dominerar. Födelsetalen sjunker och Vitryssland uppvisar liksom stora delar av
det forna Sovjetunionen en negativ demografisk trend. Hälsovårdssektorns
andel av bruttonationalprodukten (BNP) är 5,5 procent.

I juli 2004 drog vitryska myndigheter av politiska skäl in licensen för
Europeiska humanistiska universitetet (EHU), vilket var känt som det enda
fritänkande högre lärosätet i Vitryssland. Myndigheternas agerande förorsakade
kraftiga protester från studenterna som blev hänvisade till att fortsätta sina
studier på statliga universitet. Under 2005 etablerades EHU i Vilnius, där
verksamheten under hösten inleddes med stöd från bland annat EU och
Sverige. Redan tidigare hade det enda vitryskspråkiga gymnasiet i landet - det
humanistiska lyceet i Minsk - stängts av myndigheterna av liknande skäl.

Miljöproblemen är allvarliga, främst på grund av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl
i Ukraina i april 1986. Hela 70 procent av det radioaktiva nedfallet hamnade i
Vitryssland och effekterna på miljön och folkhälsan är oöverskådliga. På vissa
håll har grundvatten, jordbruksmark och boskap fortfarande hög radioaktivitet.
12. Rätten till utbildning
Utbildning upp till och med universitetsnivå är kostnadsfri och tillhandahålls
oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, handikapp, språk eller social
status. I praktiken diskrimineras dock, som tidigare beskrivits, studenter som
engagerar sig i oppositionella rörelser som politiska partier eller enskilda
organisationer. Efter protesterna i samband med presidentvalet i mars 2006
blev flera hundra studenter avstängda från sina universitet. En del av dem har

Möjligheterna för vitryska studenter att studera utomlands har begränsats av ny
lagstiftning som antogs under 2005, vilken egentligen varit avsedd att motverka
människohandel. I praktiken har dock vitryska studenter drabbats av den nya
lagen, eftersom utbildningsministeriet i varje enskilt fall måste ge tillåtelse när
en vitrysk student vill studera utomlands under kortare eller längre period. Det
vitryska utbildningsministeriet har i slutet av 2007 presenterat förslag om att
alla som ska påbörja högre utbildning inom ”särskilt viktiga yrken” - som
diplomater, journalister och statstjänstemän - ska ha ett en särskild rekommendation
om lämplighet från de lokala myndigheterna. Farhågor finns att detta
instrument kommer att användas för att gallra bort politiskt aktiva ungdomar.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Vitryssland har stegvis ökat under de senaste åren. Detta
bekräftas av UNDP:s Human Development Index (FN:s index för mänsklig
utveckling) för 2006/2007, som placerade Vitryssland på 64:e plats bland totalt
177 länder. Skillnaderna i levnadsstandard är ofta stora mellan stad och
landsbygd. Vitryssland tillhör en av de mest jämlika staterna i världen vad gäller

skillnaden i lön mellan låg- och höginkomsttagare.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Det råder formellt jämställdhet mellan könen, något som också är stadgat i
konstitutionen. Vitryssland har ratificerat konventionen om avskaffande av
diskriminering av kvinnor utan några reservationer. Kvinnor har samma
tillgång till rättsväsendet, lika rätt att äga mark och samma arvsrätt som män.
Någon systematisk diskriminering av kvinnor förekommer inte men i en
situation av relativ fattigdom och brist på sjukvård drabbas kvinnor extra hårt.
I praktiken är dock kvinnans position inom exempelvis politik, förvaltning och
näringsliv inte särskilt framträdande. De kvinnodominerade yrkena tenderar att
vara lågavlönade. FN:s kommitté för avskaffande av all slags diskriminering av
kvinnor har tidigare kritiserat den vitryska regeringens tendenser att stärka
könsrollsstereotyper, såsom att överbetona kvinnans roll som mor och hennes
betydelse för familjen. De patriarkala attityderna i samhället präglar synen på
könsrollerna och jämställdhet står inte högt upp på den politiska dagordningen.
Antalet rapporterade våldtäkter brukar uppgå till några hundra per år men man
antar att den verkliga siffran är mycket högre, eftersom många tvekar inför att
anmäla dessa brott. Kvinnomisshandel är sällan föremål för offentlig diskussion,
och enligt FN:s specialrapportör kan upp till 30 procent av kvinnorna
utsättas för våld i hemmen. FN sponsrar informationskampanjer på detta tema.
Lättare misshandel i hemmet kan straffas med böter eller 15 dagars fängelse
och det hävdas att polisen numera tar itu med dessa brott om de anmäls.
Sexuella trakasserier förekommer men det finns ingen särskild lag på området.
Handel med kvinnor
Vitryssland är såväl ursprungsland som transitland för människohandel.
Kvinnor och flickor förs till Central- och Västeuropa där de tvingas prostituera
sig eller utnyttjas sexuellt. Det är mycket svårt att uppskatta omfattningen av
människohandeln, eftersom statistiken är osäker. Vitryska inrikesministeriet har

uppgifter om att uppemot 400 kvinnor deporterats tillbaka till Vitryssland
under de senaste tre åren efter att ha arbetat som prostituerade utomlands.
Myndigheterna i Vitryssland kan sägas ha börjat ta problemen med människohandel
på allvar. Inom socialministeriet finns sedan 1995 ett centrum (Gender
Information and Policy Center), vilket stöds av UNDP, och som nyligen börjat
arbeta med problemet. Den vitryska polisen har en speciell grupp för narkotika
och sexuell brottslighet. Vitryssland undertecknade i december 2000 FN15
konventionen mot transnationell organiserad brottslighet och dess protokoll
för att förebygga och beivra människohandel, särskilt med kvinnor och barn.
Som tidigare nämnt kan noteras en oroväckande tendens att myndigheterna i
kampen mot människohandel vidtar åtgärder som samtidigt begränsar
medborgarnas rörelsefrihet. Människohandel är straffbart enligt en lag från
2001. Även anställning av personer för att utnyttja dem sexuellt eller på annat
sätt är olagligt.
15. Barnets rättigheter
Det finns inga uppgifter om att några allvarliga brott mot barnets rättigheter
skulle förekomma i Vitryssland. Som tidigare nämnts är minimiåldern för
anställning 16 år men med föräldrars tillstånd får även 14-åriga barn ingå
kontrakt om arbete. Det har inte rapporterats vare sig om gatubarn eller om
barnarbete. Vitryssland ratificerade FN:s barnkonvention 1990 och man har
gjort en utvärdering av dess tillämpning. Barnmisshandel och andra övergrepp
mot barn förekommer. Aga är tillåten enligt lagen och enligt undersökning har
uppges att 40 procent av alla pojkar och 31 procent av flickorna blir slagna i
hemmet.
De vitryska myndigheterna har på senare år begränsat antalet utländska
adoptioner, bland annat till Sverige. Målsättningen är istället att hitta inhemska
adoptivföräldrar, men av ekonomiska, sociala och psykologiska skäl är det
ännu få vitryska föräldrar som är beredda att adoptera barn.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk

Konstitutionen tillförsäkrar alla medborgare likhet inför lagen. Den tar dock
inte specifikt upp etnicitet, kön eller religion. Vitryssar är den helt dominerande
folkgruppen (mer än 80 procent ). Stora grupper av vitryssar bor också i andra
länder. Två miljoner bor i andra före detta sovjetrepubliker och ungefär en
miljon i västländer som Polen, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA och
Kanada. De tre största minoriteterna inom landet är ryssar (elva procent),
polacker (fyra procent) och ukrainare (två procent). Den polska minoritetens
organisation har under de senaste åren utsatts för direkt inblandning från
myndigheternas sida. Detta kan i första hand betraktas som förföljelse av en
stark enskild organisation, i linje med behandling av alla icke-statliga organisationer,
och mindre som sanktionerad förföljelse av den polska minoriteten.
I början av 1900-talet var judarna den näst största etniska gruppen i landet och
dominerade i flera städer. Hundratusentals judar avrättades i Vitryssland under
andra världskriget. Förintelsen under andra världskriget samt en omfattande
utvandring har gjort att judarna endast utgör mindre än halv procent av dagens
vitryska befolkning. Utslag av antisemitism förekommer hos befolkningen,
även om vitryssarna historiskt anses vara mer toleranta mot judar än sina
grannfolk. Det förekommer ibland antisemitiska utspel i statliga tidningar och
antisemitisk litteratur finns till försäljning i offentliga lokaler. I oktober 2007
gjorde president Lukasjenka vid en presskonferens ett antisemitiskt uttalande
som fick stor uppmärksamhet. Det finns också en romsk minoritet på
uppskattningsvis 10 000 personer i Vitryssland, som upplever liknande
problem som i andra länder i Östeuropa, inte minst extremt hög arbetslöshet.
Uppskattningsvis 70 procent av befolkningen i Vitryssland är ortodoxt kristen
medan knappt 20 procent bekänner sig till den romersk-katolska läran. I dessa
procenttal döljer sig dock en stor andel passiva, sekulariserade grupper. Det
finns också ett relativt stort antal aktiva evangelisk-lutherska församlingar, bl.a.
baptister och pingstvänner. Religionsfrihet råder enligt konstitutionen och
Vitryssland saknar statskyrka. Likväl har religiösa samfund - förutom den
ortodoxa kyrkan, vilken favoriseras av presidenten - rapporterat svårigheter.
Detta gäller bland annat enskilda katolska präster, men framför allt västliga
evangeliska samfund som försökt etablera sig i Vitryssland.

Under hösten 2002 antog det vitryska parlamentet en ny religionslag. Lagen
identifierar, vid sidan av den ortodoxin, fyra religioner av historisk betydelse
för Vitryssland, nämligen romersk katolicism, ortodox judendom, sunniislam
och den evangelisk-lutherska kyrkan. Den ortodoxa kyrkans "avgörande roll"
för det vitryska folkets andliga, historiska och kulturella utveckling framhävs,
något som ger ortodoxin en särställning. Lagen försvårar för nya kyrkor som
vill registrera sig samt möjliggör kontroll av religiösa organisationer och i viss
mån censur av religiös litteratur. Utländska medborgare har inte rätt att leda
religiösa organisationer, och staten kan neka ett samfund att inrätta seminarier
för att utbilda präster. Även med registrering har vissa samfund, såsom
protestantiska grupper, stora svårigheter att få hyra, köpa eller bygga
gudstjänstlokaler. Detta gäller också mindre traditionella religioner och de som
anses vara sekter, till exempel de österländska religionerna.
Den vitryska ortodoxa kyrkans gynnade ställning stärktes ytterligare av ett så
kallat konkordat (avtal) som metropoliten slöt med regeringen i juni 2003. I
konkordatet konstaterades att den ortodoxa kyrkan står i ett särskilt
förhållande till staten och att samarbete mellan kyrkan och staten på bl.a.
utbildningsområdet bör främjas. En rad ministerier och offentliga organ med
vilka kyrkan avses samarbeta med nämndes vidare i avtalet. Under 2007 har
vissa diskussioner förts om ett liknande konkordat med den katolska kyrkan.
Den muslimska minoriteten i Vitryssland är relativt liten och består framförallt
av en grupp etniska tatarer med rötter i landet sedan 1000-talet.
Vitryssland hade under en period i början av 1990-talet det vitryska språket
som enda statsspråk, vilket ledde till en viss renässans för ett språk som under
århundraden förtryckts under polsk överhöghet, rysk imperialism och sovjetmakten.
Efter en folkomröstning initierad av presidenten gavs i mitten av
1990-talet det ryska språket också status som statsspråk. Det vitryska språket
har därefter åter börjat marginaliseras, och den avlidne vitryske nationalförfattaren
Vasil Bykov menade att vitryskan utsattes för ett språkmord - linguicide.
Det finns idag ytterst få skolor där all undervisning sker på vitryska, de skolor
som öppnades i början av 1990-talet har övergått till ryska som huvudspråk.

Företrädare för vitrysk kultur har fått det allt svårare att verka i Vitryssland,
och de flesta författare och musiker som skriver på vitryska är bannlysta från
statliga media. Valet att använda det vitryska språket har ibland blivit en
politisk protest mot regimen. Myndigheterna har under det senaste året fortsatt
trakasserierna mot det vitryska författarförbundet (ett alternativt lojalt förbund
har skapats, men så gott som samtliga vitryskspråkiga författare kvarstår dock i
det historiska förbundet). Hösten 2006 kördes förbundet ut ur sina lokaler men
ännu så länge har det lyckats behålla sin registrering. Medlemmarna i förbundet
har ofta svårt att få tillträde till skolor och universitet, som enligt instruktion
endast välkomnar medlemmar av det lojala förbundet. Huvuddelen av de rockoch
popband som framträder på vitryska har liknande problem efter att de
offentligt tagit ställning mot regimen vid olika manifestationer. TVframträdanden
är en omöjlighet och få arrangörer vågar anordna konserter
med dessa band. I november 2007 inbjöds oväntat en grupp vitryska
rockmusiker till chefsideologen i presidentadministrationen. Enligt uppgift var
syftet att ändra på den onormala situation som råder med bannlysta musiker.
Det är ännu oklart om detta verkligen innebär en öppning mot de vitryskspråkiga
rockgrupperna, som med sina ofta samhällskritiska texter enligt många
potentiellt utgör ett större hot mot regimen än den politiska oppositionen.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
År 1994 blev homosexualitet lagligt i Vitryssland. Trots detta är HBT-personer
inte särskilt synliga i Vitryssland, och många väljer att inte tala öppet om sin
sexuella läggning. Bland unga människor i Minsk är attityden förhållandevis
öppen gentemot HBT-personer - om än oftare neutral än positiv.
Landsbygdsbefolkningen samt medelålders och äldre människor har ofta en mer
konservativ inställning. Homosexualitet accepteras inte av de religiösa samfunden.
Diskriminering av och våld mot homosexuella rapporteras med jämna
mellanrum, och det händer att polisen i sådana sammanhang förblir passiv.
Trots att det inte alltid hjälper att anmäla fall av diskriminering, menar
HBTföreningarna att lagen upprätthålls i viss utsträckning. Myndighetspersoner,
däribland landets president, uttrycker sig ibland nedlåtande om HBT-personer .

Den sovjetiska inställningen att homosexualitet är inlärt och "smittsamt" är i
hög grad närvarande både hos makthavare och hos folk i gemen. Enligt
Vitrysslands chefssexolog är homosexualitet botbart. Homosexualitet är ibland
något av ett skällsord. Av denna anledning vill inte oppositionspartier och
andra organisationer öppet stödja homosexuella.
Den vitryska konstitutionen förbjuder diskriminering, men sexuell orientering
inkluderas inte av lagens skydd mot nedsättande behandling. Homosexualitet
och transsexualitet räknas vid sidan av pedofili upp på de vitryska hälso- och
försvarsministeriernas lista över sjukdomar och klassificeras som en lättare
personlighetsstörning. Homosexuella får inte tjänstgöra i armén under fredstid
men i krigstid får de inkallas till vissa befattningar. Äktenskap är inte tillåtet för
homosexuella, och det finns inte någon partnerskapslag i Vitryssland.
HBT-personers föreningar möter samma problem som många andra enskilda
organisationer i Vitryssland, svårigheter att bli registrerade, finansiella problem,
krav på lokal samt onödigt krångliga regler. Föreningar för HBT-personer finns
huvudsakligen i Minsk, men mindre grupper finns i några av regionerna.
18. Flyktingars rättigheter
En viktig steg för flyktingars rättigheter i Vitryssland togs år 2001 då 1951 års
flyktingkonvention och 1967 års protokoll ratificerades. Efter komplettering av
den tidigare existerande lagstiftningen i syfte att harmonisera den med
konventionens innehåll antogs 2003 en ny omarbetad flyktinglag. Regeringen
samarbetar med FN:s flyktingkommissariat, IOM (Internationella
organisationen för migration) samt andra humanitära organisationer.
Vitryssland är i första hand ett transitland för flyktingar på väg västerut, ofta i
illegala transporter från tredje världen via Ryssland. Antalet registrerade
flyktingar i landet uppgick enligt UNHCR till 799 vid slutet av 2006. Under
samma år sökte 90 personer asyl medan 8 886 personer var registrerade som
statslösa. Antalet utlänningar som vistas i landet illegalt uppskattas av
myndigheterna till omkring 100 000. Det vitryska inrikesministeriet hävdar att
det varje år registrerar tiotusentals personer som bryter mot de vitryska

immigrationsreglerna. De flesta kommer från Afghanistan, Vietnam, Indien
och Bangladesh. Av de flyktingar som beviljas asyl kommer huvudparten från
Afghanistan samt en betydande del från Georgien. Ett viktigt undantag från
den generellt sett fungerande non-refoulment-principen (återsändningsförbud) gäller
för ryska medborgare, i synnerhet tjetjener. Det finns inga registrerade
flyktingar i Vitryssland med ryskt medborgarskap eftersom myndigheterna
hävdar att ryska medborgare inom ramen för den vitrysk-ryska unionen kan
bosätta sig i Vitryssland och erhålla en propiska (registrering på bostadsadress)
på samma villkor som vitryska medborgare. Enligt UNHCR finns det flera
dokumenterade fall då tjetjener återsänts i strid mot ovan nämnda princip och
mot FN:s flyktingkonvention. Den övervägande delen vitryska registrerade
flyktingar utomlands uppehåller sig i USA och Tyskland och beräknades i slutet
av 2006 uppgå till 9 371. Sverige är det land som flest vitryssar sökt asyl till
under 2000-talet.
Ekonomiska begränsningar hämmar den nationella anpassningen till
flyktingkonventionen samt myndigheternas arbete med migrationsfrågor rent
allmänt. Den så kallade Söderköpingsprocessen har bidragit till att öppna upp
internationella kontaktytor i asyl- och migrationsfrågor. Vitrysslands gräns mot
Ryssland är öppen inom ramen för unionsavtalet. Det förekommer inga
passkontroller på tågen mellan Moskva och Minsk. Vitryssland saknar avtal
med angränsande länder om vad som ska anses vara ett säkert första asylland,
liksom regler för återtagande. För att få uppehållstillstånd i Vitryssland krävs en
”propiska”, som även ger rätt till sociala förmåner men har i praktiken visat sig
vara mycket svår för flyktingar att erhålla. Detta ses enligt UNHCR som det
enskilt största problemet för flyktingar i Vitryssland.
19. Funktionshindrades rättigheter
Även om de funktionshindrade inte formellt utsätts för diskriminering, har de i
allmänhet sämre möjligheter till arbete och utbildning. De är en relativt
bortglömd och svag grupp i samhället. De flesta byggnader och allmänna
kommunikationsmedel är inte tillgängliga för rullstolsburna, trots att en lag från
1992 gör detta obligatoriskt. Frågan är inte prioriterad i Vitryssland, och
finansiella brister försvårar för de lokala myndigheterna att avsätta medel för

att verkställa lagen.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Många inhemska organisationer som verkar för de mänskliga rättigheterna,
såsom den lokala Helsingforskommittén, arbetar aktivt men känner sig ofta
motarbetade av myndigheterna - de utsätts för telefonavlyssning, får ofta
påhälsning av skattemyndigheterna och har i några fall blivit av med sin
registrering (exempelvis ”Vjasna”). Inga större internationella enskilda
organisationer är verksamma i Vitryssland sedan Open Society Fund kastades
ut ur landet 1997. Företrädare för internationella organisationer tillåts inte alltid
resa in i landet. Vitryska Helsingforskommittén har under flera år utsatts för
press från myndigheterna. Under 2006 har Helsingforskommittén varit nära att
likvideras på grund av påstådda skattekrav, och hotet hänger fortfarande kvar
över organisationen. Det kan inte sägas att någon egentlig dialog förekommer
mellan regeringen och frivilligorganisationer om mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN och OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) har
kontor i Minsk, vilka delvis ägnar sig åt frågor som rör mänskliga rättigheter,
inte minst stöd till enskilda organisationer. UNHCR (FN:s flyktingsorgan) är
verksamt i Vitryssland till stöd för asylsökande flyktingar.
OSSE bedriver rådgivning till såväl myndigheter som enskilda i olika rättsfrågor.
Man följer rättegångar och ger juridiskt stöd i rättsfall på de mänskliga
rättigheternas område. Under 2002 skars OSSE:s närvaro successivt ner genom
att dess medlemmar inte fick förnyade viseringar, och gruppen tvingades i
oktober samma år i princip att upphöra med sin verksamhet. Från och med
januari 2003 verkar OSSE i Vitryssland med ett begränsat mandat.
EU:s biståndssamarbete med Vitryssland minskade efter ett rådsbeslut 1997
men visst bistånd fortsätter, huvudsakligen genom projekt som direkt eller
indirekt stödjer demokratiseringsprocessen. Inom ramen för EU:s biståndsprogram
ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument)och

andra samarbetsinstrument inom EU finns utrymme för insatser på området
mänskliga rättigheter. Tacisprogrammet har sedan tidigare ett tekniskt kontor i
Minsk, men under 2007 slöts en principöverenskommelse om att Europeiska
Kommissionen skall öppna en delegation i Minsk.
I enlighet med EU:s riktlinjer har Sveriges utvecklingssamarbete sedan 1997
inriktat sig på stöd till demokratiseringsprocessen, samt humanitära och
regionala projekt. Detta bekräftas också av den nya strategi för
utvecklingssamarbetet med Vitryssland 2007-2010 som regeringen antog i mars
2007. En viktig aspekt av utvecklingssamarbetet är strävan att underlätta
internationella kontakter för det vitryska civila samhället, inte minst med Sverige.
Under 2006 uppgick utbetalningarna av svenskt stöd till projekt i Vitryssland totalt
till cirka 47 miljoner svenska kronor. Nivån för 2007 är ungefär densamma, men
enligtden nya strategin ska stödet öka till 70 miljoner årligen. Stödet är fördelat på
sex olika områden, varav flera har direkt anknytning till mänskliga rättigheter,
bl.a. fördjupande av demokratin, samarbete mellan det civila samhällets
organisationer, kontakter mellan politiska partier samt journalistutbildning.
Inom området social trygghet ges stöd till projekt för att motarbeta människohandel,
främja inhemska adoptioner samt bekämpa hiv/aids.

Mänskliga rättigheter i Polen 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Det allmänna läget för de mänskliga rättigheterna i Polen fortsätter att
förbättras. Inträdet i den Europeiska Unionen i maj 2004 har medfört ökad
uppmärksamhet på frågorna. Inte desto mindre finns kritik på bland annat
jämställdhetsområdet, barnrättigheter och attityder till homo- och bisexuella
samt transpersoner. Kvinnomisshandel är ett utbrett problem, liksom
kvinnohandel och andra former av människohandel – även barnprostitution
förekommer. Barnaga är tillåten och förhållandevis frekvent utövad. Åtgärder
har vidtagits för att stärka minoritetsskyddet och förbättra behandlingen av
flyktingar.
Domstolarna är oberoende, om än relativt ineffektiva. Resursproblem fortsätter
att medföra långa häktnings- och rättegångsperioder samt lång tid för
verkställande av domar i civilmål. Försök görs att förbättra situationen. Brister i
fångvården är ytterligare ett problem. Korruption inom rättsväsendet och
andra sektorer är alltjämt ett svåråtkomligt problem, även om medvetenheten
om detta blir allt större. Mediernas granskning spelar härvidlag en avgörande
roll.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Polen har ratificerat alla centrala konventioner för de mänskliga rättigheterna.
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det
fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Protokollet om
avskaffandet av dödsstraffet har endast undertecknats.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)

- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt
det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
Polen har gjort två deklarationer om "polska traditioner" och föräldrars rätt att
bestämma, när det gäller artiklarna 12-16 i barnkonventionen (barnets rätt att
uttrycka sin mening i alla frågor som berör det, att barnets uppfattning ska
höras i domstolar och myndigheter i frågor som rör barnet med mera). I fråga
om art 24 (rätt till hälso- och sjukvård samt frågor som rör födseln) deklarerade
Polen att familjerådgivning ska ske i överensstämmelse med den allmänna
moralen (sannolikt åsyftas här abortfrågan, se även avsnitt 14 ”Kvinnors
rättigheter”).
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Alla övergripande utbildningsprogram för poliser inkluderar avsnitt om
mänskliga rättigheter, och kontaktpersoner för frågor om mänskliga rättigheter
finns i alla län. Rapporter om polisbrutalitet förekommer dock, vilka granskas

internt av polisväsendet och människorättsorganisationer samt
uppmärksammas av massmedia.
Förhållandena i de polska fängelserna har förbättras under de senaste åren, om
än tämligen långsamt, och motsvarar numera enligt enskilda organisationer för
mänskliga rättigheter en standard som närmar sig ett europeiskt genomsnitt.
Resursbristen är dock påtaglig och många fängelser är i ökande grad
trångbodda. Statistik från enskilda organisationer pekar på överbeläggning, ett
kapacitetsutnyttjande av lokalerna på 123 procent. 2007 introducerades ett
lagförslag som minskade antalet brott med fängelsevistelse som påföljd, bland
annat för att minska trängseln i fängelserna. Polen avser också öka
fängelsekapaciteten med 17 000 platser till år 2009 och förbereder lagförslag
om alternativa övervakningsmetoder, t ex genom elektronisk fotboja. Våld
inom fångvården förekommer och klagomål undersöks av
fängelsemyndigheten. Utländska fångar behandlas i allmänhet väl och någon
diskriminering har inte noterats.
Polen, tillsammans med ett flertal andra europeiska länder, granskades av
Europarådet och Europaparlamentet i samband med anklagelser om
fångtransporter med amerikanska CIA-plan och hemliga fängelser på sitt
territorium. Parlamentets rapport från februari 2007 menade att anklagelserna
vare sig kunde bevisas eller avfärdas, medan Europarådets utredare ansåg att
det fanns tillräckliga bevis för att hemliga arrestlokaler funnits på bl a polsk
mark. Polen har avvisat anklagelserna.
4. Dödsstraff
I Polen verkställdes dödsstraffet för sista gången år 1988. I brottsbalken från
1998 är dödsstraffet avskaffat. Frågan om dödsstraffets återinförande har dock
tidvis väckts av partier på högerkanten.
Ett uttalande i en radiointervju med president Kaczynski 2006, där han menade
att "dödsstraffet borde diskuteras runtom i Europa" uppmärksammades
internationellt.

Det tidigare relativt starka folkliga stödet för dödstraffet synes nu ha luckrats
upp något – vid en opinionsundersökning i september 2007 sade sig endast 24
procent vara starkt för detta straff, medan 52 procent sade sig vara emot det.
Den nye justitieministern har sagt sig vara bestämt emot dödsstraff.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Inga uppgifter om politiska fångar i Polen förekommer. Under senare år har
inga fall av godtyckliga frihetsberövanden rapporterats.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna har efter de politiska och ekonomiska omvälvningarna 1989 blivit
alltmer oavhängiga från statsmakterna. Polis- och åklagarväsendet har stegvis
reformerats. Domare nomineras i dag av ett nationellt råd och utses på livstid,
formellt av presidenten. De garanteras, liksom parlamentariker, full immunitet
och kan omplaceras men inte avskedas. Prioritet har getts att utbilda domare
och åklagare i de internationella ramverken för mänskliga rättigheter.
Korruption inom rättsväsendet anses vara vanligt förekommande och ett
svåråtkomligt problem. Försök görs att minska möjligheterna till korruption,
till exempel genom ändrade strukturer och förbättrad insyn.
Ett stort problem är fortfarande de långa häktningstiderna till följd av
domstolarnas resursproblem och domarnas tunga arbetsbörda. Polen har i
Europadomstolen för mänskliga rättigheter fällts i åtskilliga fall, där polska
domstolar bedömts arbeta alltför långsamt. Regeringen har, för att effektivisera
arbetet, bland annat omorganiserat ärendebehandlingen, ökat budgeten för
domstolsväsendet, inte minst för datorisering och andra tekniska hjälpmedel.
Problemen väntas dock bestå inom den närmsta framtiden och leda till
fortsatta tämligen långa vänteperioder för rättsprocesser. I civilmål kan
vänteperioderna ibland bli upp till två-tre år eller längre.
Ett annat problem, enligt organisationer för mänskliga rättigheter, är det
bristande engagemanget hos allmänna försvarare.

Generellt sätt anger brottsbalken högre straffskalor än i Västeuropa.
Militären har ett eget åklagar- och domstolsväsende. Brottsbalken begränsar
emellertid militärdomstolarnas kompetens till enbart militärer (ej civilanställda
inom försvaret) och endast brott begångna i tjänsten.
Polen saknar en generell lagstiftning som reglerar rätten till personligt
integritetsskydd. En lag trädde dock i kraft 1998 som starkt begränsar
möjligheter att registrera personers etniska och religiösa tillhörighet,
hälsotillstånd, politiska och fackföreningsmässiga medlemskap. Lagen har
resulterat i ett större antal anmälningar.
För efterlevandet av grundlagens mening i lagstiftningen svarar
Konstitutionstribunalen. Konstitutionstribunalen dömde 104 fall under år
2006, i vilka bland annat flera aspekter av t ex åsikts- och mötesfrihet
klargjordes. Knappt femtio lagar ansågs icke förenliga med konstitutionen. En
uppmärksammad dom under 2007 rörde den reviderade lustrationslagen (se
nedan).
En annan kontrollfunktion utövas av ombudsmannen för medborgerliga
rättigheter (Polens motsvarighet till Sveriges JO) som med en stab på ett par
hundra personer årligen utreder flera tusen klagomål från allmänheten på hur
myndigheter tolkar och tillämpar lagarna. Till skillnad mot svenska JO har dock
den polske ombudsmannen inte möjlighet att ingripa i rättsprocesser.
Uppgörelsen med den kommunistiska epoken; lustrationsprocessen
1997 antogs en så kallad lustrationslag, som innebär att specificerade personer i
offentlig ställning - folkvalda politiker, höga ämbetsmän, domare, åklagare och
advokater - skriftligen måste deklarera huruvida de samarbetat med de
kommunistiska militära eller civila säkerhetstjänsterna (1944 -1989). En särskild
lustrationsdomstol inrättades. Konstaterat samarbete med säkerhetstjänsterna
bestraffas inte. Om det däremot visar sig att någon ljugit om sitt samarbete
anses detta vara moraliskt diskvalificerande för att inneha offentliga
förtroendeuppdrag under tio år. Personer i offentlig tjänst kan åläggas
yrkesförbud i upp till tio år.

Lustrationslagen fick förnyad aktualitet under 2007, då en betydande skärpning
och utvidgning av lagen var en central del i dåvarande regeringspartiet PiS’
program. I mars antog Sejmen (parlamentet) efter en intensiv parlamentarisk
och samhällelig debatt - ett tillägg till lagen som innebar att betydligt fler skulle
undergå granskning samt att en betydande del av lustrationsdomstolens
kompetens skulle överföras till Institutet för nationell åminnelse (IPN). I maj
dömde dock Konstitutionsdomstolen stora delar av denna lag såsom icke
förenlig med grundlagen. Lustrationsförfarandet omorganiserades under
sommaren och återupptogs - i princip i enlighet med det tidigare, ovan
beskrivna, regelverket - först under tidig höst.
En relaterad fråga är öppningen av arkiven. I slutet av 90-talet antog
parlamentet en lag som gjorde det möjligt för direkt berörda att få insyn i sina
personakter, upprättade av kommunisttidens säkerhetstjänster. Institutet för
nationell åminnelse (IPN) sköter dessa arkiv och har bland annat i uppgift att
lämna ut information ur personakter till direkt berörda (med undantag för de
som samarbetade med säkerhetsapparaten). Som en följd av de senaste årens
öppenhetsdiskussion har sammanfattningar av personakter för personer i hög
ställning lagts ut på institutets hemsida. Nytillträdde regeringschefen Tusk har i
tidningsintervjuer meddelat att han ser behov av att öppna arkiven ytterligare.
7. Straffrihet
Regeringen söker aktivt bekämpa korruptionen inom bland annat
rättsväsendet. Alla regionala polismyndigheter har en antikorruptionsenhet.
Uppmärksamheten vad gäller korruption har således ökat markant, också tack
vare massmedia, vilket har bidragit till att fall uppdagas med rättsliga följder för
de inblandade. Antikorruptionsbyrån, CBA, bildades 2006. Myndigheten har
flera hundra anställda och vittgående befogenheter. Diskussioner förs
angående vissa av myndighetens arbetsmetoder. Det tidigare regeringspartiet
PiS anklagades av dåvarande oppositionen för att ha använt byråns resurser i
politiska syften.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Stor mångfald och pluralism råder vad gäller tidningar och tidskrifter.

Journalister garanteras enligt lag fullt skydd av sina källor med undantag för fall
som gäller nationell säkerhet, mord och terrorism.
I Polen finns statliga TV-kanaler och även flera privata stationer. De senaste
åren har olika politiska krafter strävat efter att få inflytande över de statliga
TVkanalerna.
Enligt lag får inte media uppmuntra aktiviteter som är olagliga,
strider mot samhällsmoralen eller samhällsnyttan. Radio- och TV-program får
inte heller innehålla diskriminerande element.
Media måste även respektera religiösa, särskilt kristna, värderingar. En debatt
om hur denna lag ska tolkas pågår. Att ärekränkning kan leda till upp till ett års
fängelse anses, bland annat av Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE), vara i motsättning till Europakonventionen om mänskliga
rättigheter. OSSE uppmanade i augusti Polen att avkriminalisera detta.
I samband med valkampanjen 2007 noterade OSSE vissa skevheter i
rapporteringen om de olika partierna.
Full föreningsfrihet, församlingsfrihet och religionsfrihet råder i Polen.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Ur rättighetssynpunkt anses grundlagen från 1997 vara klart bättre än tidigare
motsvarande lag. I författningen befästs ett 40-tal mänskliga rättigheter,
däribland för första gången barnets rättigheter, medborgarnas rätt till
information om myndigheternas verksamhet, liksom skyddet av
personuppgifter.
I 1997 års författning har regeringens (och i synnerhet premiärministerns) makt
stärkts på bekostnad av presidentens formella maktbefogenheter. Presidenten
har fortfarande inflytande över utrikespolitiken och försvaret; denne utnämner
formellt vissa högre ämbetsmän och har rätt att lägga fram lagförslag. En viktig
aspekt härvidlag är presidentens rätt att använda sitt veto mot lagförslag, vilket
ger ämbetsinnehavaren möjlighet att i viss utsträckning styra

lagstiftningsarbetet. Det krävs till exempel kvalificerad majoritet (tre
femtedelar) för att parlamentet ska kunna inhibera presidentens veto. Även
internationella överenskommelser och traktat måste ratificeras av presidenten.
Presidenten kan även hänskjuta ett lagförslag till konstitutionsdomstolen, som
prövar om förslaget står i överensstämmelse med konstitutionen. Domstolens
beslut är slutgiltigt och bindande.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslöshetssiffrorna sjunker och är för närvarande strax över 11 procent. De
regionala skillnaderna är dock stora med de högsta siffrorna i de outvecklade
centrala och nordöstra delarna av landet samt i gruvområdena i sydvästra
Polen. I storstäderna, inte minst huvudstaden, är arbetslösheten betydligt lägre
och i flera sektorer råder även arbetskraftsbrist. Andelen arbetslösa kvinnor är
högre än motsvarande siffra för män. Arbetslösheten bland högutbildade är
avsevärt lägre. Ju lägre utbildningsnivå desto större är andelen arbetslösa.
Arbetstagare som inte är gångbara på arbetsmarknaden kan tvingas acceptera
dåliga arbetsvillkor och låga löner.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Ingen officiell diskriminering förekommer när det gäller ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter. Sedan 1989 har sjukvård och annan social service
blivit dyrare. Korruption inom sjukvården anses vara utbredd. Stora regionala
och kvalitativa skillnader råder inom sjukvården. Warszawa har inte oväntat de
största resurserna. På landsbygden är i synnerhet specialistvården outvecklad. Å
andra sidan finns en mycket väl fungerande och växande privat sjukvård, som
dock knappast är ett alternativ för mindre bemedlade medborgare som alltjämt
är hänvisade till den allmänna statliga sjukvårdssektorn.
12. Rätten till utbildning
En omfattande utbildningsreform började gälla 1999. Decentralisering, jämlikt
utbud av utbildning oavsett bostadsort, mer individuell kunskapsinhämtning
och större inslag av praktiska kunskaper i läroplanen är några av målen. De
lokala självstyrelseorganen svarar numera för daghem, förskolor och

grundskolor. Den administrativa och pedagogiska tillsynen delas mellan lokala
och regionala myndigheter. Utbildningen är enligt konstitutionen i princip
avgiftsfri. En utbildningsklyfta mellan elever på stad och landsbygd existerar.
I dag finns en stor och växande flora av privata skolor på alla nivåer, inbegripet
över 100 privata högskolor. Dessa skolor blir alltmer erkända i takt med att
utbildningskvaliteten växer. Flera av dessa privatskolor toppar de listor som
brukar publiceras i pressen över de bästa skolorna i landet. För de flesta unga
polacker är det omöjligt att välja en sådan skola, av ekonomiska skäl.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Bostadsbrist och trångboddhet är fortfarande problem i Polen. I takt med de
senaste årens snabba tillväxt, liksom det faktum att marknadskrafterna tagit
över kontrollen av sektorn, har också klyftorna mellan de samhällsgrupper som
har ekonomiska resurser att skaffa sig bra bostäder och de som bor kvar i
gamla fallfärdiga bostadshus ökat. Eftersom det inte finns statliga subventioner
blir boendet i nya bostäder mycket dyrt.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Den katolska kyrkans konservativa inflytande och de traditionella kulturella
könsmönstren har medfört att jämställdhetsdebatten varit lågmäld i Polen. En
rad kvinnoorganisationer är förvisso verksamma, men deras resurser och
därmed verksamhet är begränsade. Polen har infört jämställdhetslagstiftning
inom ett antal sektorer men har ännu ingen övergripande lagstiftning och
sedan 2005 inte heller en övervakande funktion på hög nivå.
Den lägsta giftermålsåldern är numera densamma för män och kvinnor – 18 år.
Unga kvinnor, men däremot inte unga män, kan efter domstolsbeslut få gifta
sig redan vid 16 års ålder.
Domarnas rättstillämpning, exempelvis i skilsmässofall, anses ofta påverkas av
en konservativ och traditionell syn på könsrollerna, även i det avseendet att
vårdnaden vid skilsmässa oftast går till modern.

Andelen kvinnor med högre offentliga ämbeten eller höga poster i näringslivet
är låg. Kvinnorna är vidare traditionellt underrepresenterade inom polsk
politik. Kvinnor ska ha samma möjligheter som män när det gäller valbarhet
eller valprocedur, men partierna har hitintills placerat kvinnorna tämligen lågt
på vallistorna.
Efter parlamentsvalen 2007 sitter 20 procent kvinnor i Polens parlament,
sejmen, medan andelen kvinnliga ledamöter i senaten är 8 procent. I båda
fallen är det en nedgång sedan mandatperioden innan. I den nuvarande
regeringen är 5 av 17 ministrar kvinnor, den högsta andelen sedan 1989.
Kvinnor får i regel lägre lön än män för motsvarande arbete - den allmänna
snittlönen för kvinnor är 30 procent lägre än för män.
Abortlagstiftningen har till och från varit en stridsfråga sedan mer än tio år.
Idag tillämpas en restriktiv lagstiftning som tillåter aborter endast när moderns
liv eller hälsa hotas, fostret är missbildat eller havandeskapet är en följd av
våldtäkt (domstolsutslag krävs). Den katolska kyrkan fortsätter att deklarera att
man kommer att bekämpa alla eventuella liberaliseringsförsök. Polen fälldes i
maj i Europadomstolen för mänskliga rättigheter för att inte ha säkerställt en
kvinnas rätt till abort (Tysiac vs. Polen).
Hustrumisshandel är ett inte ovanligt fenomen i Polen. Det är emellertid svårt
att bedöma problemets omfattning, då det anses socialt stigmatiserande och
det inte finns något utbyggt system för att bistå kvinnor som misshandlas av
sina män. Ett problem när det gäller kvinnomisshandel i stort är att de
utdömda straffen som regel inte är stränga och att de ofta är villkorliga.
Internationella observatörer noterar att domstolarna ofta ser hustrumisshandel
som ett internt familjeproblem. Vid polisanmälan förekommer ofta att de
fysiska skadorna inte anses vara tillräckligt allvarliga för att låta frågan gå vidare
till åtal. En lag om förebyggande av våld i hemmet antogs 2005 och ett
övergripande nationellt program i samma syfte antogs hösten 2006.
Lagstiftning mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen finns. Den sociala
medvetenheten om frågan har ökat på senare år. Det finns även olika

mekanismer för att få bukt med problemet. Inte minst massmedia
uppmärksammar detta problem i allt större utsträckning. Brottsbalken
föreskriver t ex fängelsestraff på upp till 3 år för personer som missbrukat sin
arbetsledande ställning för att få sexuella tjänster. Lagstiftningen definierar
sexuella trakasserier endast till personliga relationer där en arbetsledare
missbrukat sin ställning gentemot en arbetstagare och krävt sexuella tjänster.
Prostitution är inte förbjudet i Polen. Gatuprostitutionen är dock inte längre
synlig i storstäderna. Däremot förekommer i dagstidningarna annonser med
telefonnummer till enskilda prostituerade, "massagesalonger", "eskortservice"
etc. Denna verksamhet uppskattas vara tämligen omfattande och svår att
komma åt. Ett särskilt problem är den prostitution som förekommer utmed de
stora transitlederna.
Polen undertecknade 2005 Europarådets konvention om förhindrande av
människohandel. 2005 antogs även en lag som bl a syftar till att underlätta för
offer för människohandel – de kan få visum och eventuellt uppehållstillstånd
om de vittnar. Detta har dock visat sig svårt att genomföra i praktiken.
15. Barnets rättigheter
Bevakningen av barns rättigheter får betecknas som formellt tillfredsställande i
Polen. En av sejmen utsedd barnombudsman är i dag verksam och får allt
större betydelse på sitt område, inte minst när det gäller att uppmärksamma
brister i barnens rättsliga situation.
Gatubarn är inte något inslag i gatubilden och organiserat barnarbete
förekommer inte i Polen. Arbetslagen förbjuder anställning av barn under 15
år.
Ett dolt problem har varit våld mot barn på institutioner (i synnerhet barnhem)
och i skolor. Pennalism och aga förekommer och har inte föranlett några
effektiva åtgärder för att få bukt med problemet. Toleransen mot olika former
av fysiskt och psykiskt våld är stor och uppfattas av många som en naturlig del
av uppfostran – attityder som dock sakta håller på att förändras i det polska

samhället. Aga i familjen är inte förbjudet i lag och barnmisshandel är inte
ovanligt. Ett problem är de många statliga barnhem där flera tusen barn finns
inhysta och som alltjämt ingår i ett föråldrat barnomsorgssystem. Alternativ
med t ex fosterföräldrar är svagt utvecklat.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
En antidiskrimineringslag antogs 2005, då även kasjubiskan erhöll status som
regionalt språk. Etniska ukrainare, vitryssar, litauer och tyskar har rätt till sitt
eget språk, egna skolor och kyrkor och att utöva sin kultur. Polen torde vara ett
av få länder i Central- och Östeuropa där det inte finns några större spänningar
mellan olika befolkningsgrupper. Det kan dock tilläggas att Polen är ett av
Europas etniskt sett mest homogena länder och att minoriteterna är mycket
små. Den judiska minoriteten har varit utsatt för stereotypa beskrivningar och
antisemitiska upprop, men regeringen har också arbetat mot denna typ av
propaganda.
Vid parlamentsval sker en positiv särbehandling, då femprocentsspärren inte
gäller för nationella minoriteter. I 2007 års val fick en representant för den
tyska minoriteten plats i Sejmen.
I samband med EU-medlemskapet introducerades förbud mot diskriminering
(på grund av kön, ålder, etnicitet, handikapp, sexuell orientering mm) på
arbetsmarknaden. Ett antal aktiviteter genomförs i det nationella programmet
mot etnisk diskriminering, xenofobi och intolerans. Polen är försenat med
implementering av ett EU-direktiv som stipulerar etablerandet av en
organisation/myndighet med uppgift att motverka diskriminering på grundval
av etnicitet (Dir 2000/43). Lagstiftningen uppges dock kunna vara på plats till
årsskiftet 2007/2008.
En rapport från den europeiska myndigheten för grundläggande rättigheter
uppmärksammade en ökad trend av rasistrelaterade brott och överfall, bland
annat i Polen för de senaste undersökta åren (i Polens fall: 2004-05). Det ska
dock noteras att antalet brott av denna karaktär fortfarande är begränsat (173

rasistiskt relaterade brott år 2005), delvis beroende på den begränsade mängd
invandrare som finns i landet.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Något lagstadgat förbud mot homosexualitet finns inte i Polen. Angrepp i
form av slagord och ägg- och stenkastning i sammanhang med ”Pride-parader”
och andra manifestationer för tolerans och öppenhet förekommer.
Inställningen till homosexuella kan beskrivas som ett djupt rotat traditionellt
motstånd. Bakgrunden är den katolska kyrkans uppfattning i frågan och
kyrkans starka inflytande i Polen än i dag. Homosexualitet har under lång tid
varit en närmast osynlig fråga. Inställningen synes dock vara på väg att sakta
förändras, något som färska opinionsundersökningar bland ungdomar pekar
på. Nya livsstilar och förändrade attityder hos yngre skiljer sig ofta kraftigt från
dem hos äldre generationer.
Det finns dock oroande tendenser och uttalanden, även från ledande politiker.
Nuvarande presidenten förbjöd under sin tid som borgmästare i Warszawa en
Prideparad (2005). För förfarandet i samband med paraden – inklusive negativa
uttalanden om homosexuella - fälldes Polen i Europadomstolen 2007.
Prideparaden kunde år 2006 och 2007 hållas under lugna förhållanden. I en
resolution från Europaparlamentet under våren 2007 nämndes Polen,
tillsammans med flera andra EU-medlemmar, som ett land med oroväckande
tendenser till ökad intolerans. Det väckte diskussion och flera ledande
debattörer vände sig emot Europaparlamentets beskrivning.
Polen har i sitt EU-anslutningsdokument en skrivning som innebär att man
inte behöver erkänna partnerskap mellan två personer av samma kön som
ingåtts mellan EU-medborgare i andra medlemsländer.
18 Flyktingars rättigheter
Polen har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention. I december 1997 trädde
en ny utlänningslag i kraft. Den har sedan utvecklats i omgångar, senast 2006.
Principen om "säkert ursprungsland" och "säkert första asylland" tillämpas.
Även humanitära skäl kan åberopas. Ett fristående flyktingråd har inrättats för

att pröva avslag på asylansökningar som har överklagats.
Antalet asylsökande som sökt skydd vid de polska gränserna har ökat kraftigt
på senare år men verkar nu ha stabiliserats runt 5000. (En viss ökning har dock
märkts mot 2007 års slut, något som enligt bedömare beror på Polens
förestående Schengeninträde). Denna siffra inkluderar dock ett stort antal
upprepade ansökningar. Det stora flertalet av ryska asylsökande har tjetjensk
bakgrund. Antalet beviljade ansökningar fortsätter att vara lågt: fram till
oktober 2007: 135 personer. De flesta som beviljas tillstånd att stanna i Polen
erhåller s k ”tolerated stay” (1412 personer under årets första nio månader),
vilket ger färre rättigheter ifråga om integrationsprogram med mera. Ett förslag
att förbättra denna kategoris tillgång till stöd behandlas i Sejmen.
Flyktingmottagningen har förbättrats på senare år, allt eftersom antalet
asylsökande ökat. Polen är ett transitland för flyktingar som söker sig till
Tyskland och vidare i Västeuropa. Det finns samtidigt en begränsad grupp av
olaglig arbetskraft (främst från Vitryssland och Ukraina men även Asien) som
stannar i Polen.
19. Funktionshindrades rättigheter
De funktionshindrade har varit tämligen osynliga i samhället. Främst tack vare
enskilda organisationer får de dock idag mer uppmärksamhet än under
kommunisttiden. Statsmakterna söker genom lagstiftning och andra åtgärder
förbättra de funktionshindrades villkor. Bland annat har en statlig fond för
rehabilitering av funktionshindrade skapats.
Funktionshindrade är dock fortfarande ofta utestängda från mycket av det
normala livet på grund av de fysiska hinder som finns i den polska vardagen.
Pengar saknas ofta för genomgripande anpassning av exempelvis
kollektivtrafiken, gatumiljön och offentliga byggnader även om tydliga framsteg
görs.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter

Oberoende och enskilda organisationer som engagerar sig i frågor som rör
mänskliga rättigheter har inga problem att bedriva sin verksamhet i Polen. Mest
känd och välinformerad, och den enda rikstäckande organisationen, är
Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter, som ofta anlitas av polska
myndigheter som remissinstans eller för rådgivning vid lagstiftning.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Det förekommer inte någon fältverksamhet eller rådgivning i Polen av
internationella människorättsorganisationer.

Mänskliga rättigheter i Tjeckien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för de mänskliga rättigheterna (MR) i Tjeckien är överlag god.
Diskrimineringen och segregeringen av den romska minoriteten bedöms fortsatt
utgöra det största problemet. Personer med romsk härkomst är i oproportionerligt
hög grad drabbade av fattigdom, analfabetism, alkoholism samt svårigheter på
bostads- och arbetsmarknaden. Uppmärksamheten på romernas situation har ökat de
senaste åren. Regeringen har upprättat en rad handlingsplaner för att förbättra
situationen, men många problem kvarstår .
Andra problemområden som uppmärksammats är brist på jämställdhet mellan könen,
användande av så kallade sängburar inom psykiatrin, polisbrutalitet i samband med
demonstrationer samt mot romer och personer med utländsk härkomst, långsamma
rutiner i rättssystemet samt överbeläggning på landets fängelser.
Tjeckien är det enda EU-land som ännu inte har någon övergripande
antidiskrimineringslag, trots att man förband sig att införa en sådan lag i samband
med inträdet i EU 2004. Efter flera misslyckade försök avser regeringen på nytt söka
parlamentets godkännande under våren 2008.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Tjeckien har ratificerat, alternativt övertagit vid Tjeckoslovakiens delning, följande
konventioner om mänskliga rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollen om enskild klagorätt
och avskaffandet av dödsstraffet.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, Convention on
the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).

− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
− kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT) samt tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), samt det tillhörande protokollet om barn i väpnade konflikter. Det andra
tillhörande protokollet, rörande handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi, undertecknades i januari 2005 men har ännu inte ratificerats.
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967.
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Följande konventioner har inte ratificerats av Tjeckien:
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention on the
Rights of Persons with Disabilities, samt tilläggsprotokollet till denna konvention,
undertecknades i mars 2007 men har ännu inte ratificerats.
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of all
Persons from Enforced Disappearances, har ännu inte undertecknats.
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court
(ICC), undertecknades 1999, men har, trots påtryckningar från MR-organisationer,
ännu inte ratificerats. Ratifikation av Romstadgan skulle kräva ändringar i
konstitutionen och det finns en utbredd politisk ovilja att genomföra nämnda
ändringar endast på grund av ratifikationen. Frågan har låg politisk prioritet och har
de senaste åren endast fått begränsad uppmärksamhet i media.
FN:s specialrapportörer har en stående inbjudan att besöka Tjeckien.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga av statsmakten sanktionerade politiska mord eller avrättningar har rapporterats,
inte heller politiskt motiverade försvinnanden eller tortyr. Ett antal fall av inhuman

behandling av polisen har rapporterats i samband med demonstrationer och i
konfrontationer med personer av utländsk härkomst och med romer. Detta har
kritiserats av flera MR-organisationer.
Trots en viss minskning av antalet fångar och ökade personalresurser på landets
fängelser och slutna anstalter, är antalet interner fortfarande för högt i förhållande till
kapacitet. Andra problem är exempelvis förhållandevis låg standard och otillräcklig
tillgång till rättshjälp. Besök av MR-organisationer är tillåtna. Regeringen har
försökt förbättra förhållandena på anstalterna genom satsningar på utbildning, arbete
och fritidssysselsättningar.
2004 skärptes lagstiftningen kring de sängburar som använts i viss utsträckning inom
psykiatrin för att hålla personer med demens, psykiska problem eller funktionshinder
instängda. Kritik mot sängburar har framförts av bland annat Europaparlamentet,
Europeiska kommissionen och Amnesty. Enligt ny lagstiftning är sängburar endast
tillåtna i undantagsfall för patienter som bedöms kunna skada sig själva eller andra.
MR-organisationer är dock fortsatt kritiska och kräver ett totalt förbud, eftersom man
anser att den nya lagen snarast har förvärrat situationen genom att legalisera
användandet.
4. Dödsstraff
Dödsstraff avskaffades i Tjeckoslovakien 1990 och är i Tjeckien förbjudet enligt lag.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden är förbjudna enligt konstitutionen. Det finns inga
uppgifter om politiska fångar. En person får vara anhållen högst 48 timmar, varefter
domstol måste fatta beslut om häktning. Den anhållne har rätt att anlita advokat.
Inrikes eller utrikes resebegränsningar förekommer inte.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
De tjeckiska domstolarna är självständiga från den exekutiva makten.
Straffbarhetsåldern för barn är 15 år. I brottmål och vissa civilmål förser staten dem
som inte har råd med ett rättsligt ombud. Några skillnader mellan mäns och kvinnors

tillgång till rättsväsendet har inte konstaterats. Tjeckiens första justitieombudsman
tillträdde 2001.
Ett problem sedan flera år tillbaka är långa väntetider för rättegångar. Detta har
tidigare delvis berott på en brist på domare och jurister, men är idag huvudsakligen
en följd av de administrativa rutiner som förekommer inom systemet. Vissa åtgärder
har vidtagits för att försöka höja effektiviteten, till exempel införandet av särskilda
domarassistenter.
7. Straffrihet
Kritik har framförts från internationella organisationer för mänskliga rättigheter
angående bristen på oberoende organ för utredningar av anmälningar mot eller
klagomål på personer ur poliskåren, något som anses öka risken för straffrihet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- tryck-, mötes-, förenings- och religionsfriheten garanteras i konstitutionen.
Massmedieutbudet i landet är rikt och pressen verkar fritt. Lagen förbjuder hets mot
folkgrupp och föreskriver fängelse på mellan sex månader och tre år för personer
som förnekar Förintelsen och de kommunistiska folkmorden.
Det finns inskränkningar av mötes- och föreningsfriheten i form av förbud mot
partipolitiska aktiviteter vid universiteten. För vissa slags demonstrationer krävs
formellt tillstånd, som dock i allmänhet beviljas. Det krävs 300 medlemmar för att
registrera ett religiöst samfund. För rätten att även bedriva utbildning och ekonomisk
verksamhet krävs minst 10 000 medlemmar, vilket har kritiserats för att missgynna
minoritetsreligioner.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Tjeckien är en parlamentarisk demokrati med en president som statsöverhuvud.
Parlamentet har två kammare, deputeradekammaren och senaten. Regeringen bildas
på grundval av styrkeförhållandet i deputeradekammaren och är ansvarig endast
inför denna. Presidenten väljs av bägge kamrarna. Konstitutionsdomstolen, vars
ledamöter utses av presidenten och bekräftas av senaten, tolkar lagar och
rättshandlingar utifrån skriven lag och med utgångspunkt i de åtaganden som gjorts i
fråga om mänskliga rättigheter.

En lag från 1991 (den så kallade lustrationslagen) förbjuder tillträde till högre poster
inom statsförvaltningen för personer med ett förflutet inom de kommunistiska partioch säkerhetsorganen. Lagen har länge utsatts för kritik från MR-organisationer
eftersom den dels utdömer kollektiv bestraffning, dels förlitar sig nästan uteslutande
på uppgifter ur den dåvarande säkerhetspolisens register, vilka får anses vara
inkompletta och otillförlitliga. Då lagens praktiska inverkan varit tämligen begränsad
har kritiken på senare tid dämpats. Lagen upphör att gälla den 1 januari 2009.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Hittills har Tjeckien ratificerat totalt 67 ILO-konventioner (Internationella
arbetsorganisationen), inklusive följande åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
− Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105).
− Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 182 och 138).
− Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111).
− Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nr 87 och 98).
Arbetslösheten har minskat betydligt de senaste åren och var i november 2007
mindre än 6 procent. Arbetslösheten varierar kraftigt regionalt, från ungefär 2
procent i Prag till drygt 15 procent i staden Most i norra Böhmen. Kvinnor och
ungdomar är överrepresenterade bland de arbetslösa, liksom den romska minoriteten.
Alla arbetstagare har rätt att ansluta sig till ett fackförbund, men anslutningsgraden
är mindre än 40 procent. Fackförbunden får enligt lagstiftningen verka fritt och har
betydande politiskt inflytande. Diskriminering av fackanslutna är förbjudet enligt
lag, men några MR-organisationer har påpekat att det i praktiken förekommer viss
diskriminering av fackligt aktiva arbetstagare.
Diskriminering på arbetsmarknaden på grund av sexuell läggning, kön, religion eller
ras är förbjuden. Möjligheterna för arbetsgivare att beakta kön och ålder är dock i
praktiken stora. För att komma tillrätta med detta problem infördes 2005 förbud för
arbetsgivare att ställa personliga frågor till en arbetssökande som inte direkt har med
arbetet att göra, till exempel om civilstånd, barn och hälsotillstånd. Det råder alltjämt

relativt stora löneskillnader mellan könen, även om skillnaderna långsamt håller på
att minska.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovård tillhandahålls oberoende av kön, ras, religion, funktionshinder, språk eller
social status. Medellivslängden har höjts kontinuerligt sedan 1989 och var 2005 72,9
år för män respektive 79,1 år för kvinnor. Hälsovården finansieras främst genom
obligatoriska försäkringar i statliga eller privata försäkringsbolag, men också genom
den statliga budgeten. Hälsosektorns andel av bruttonationalprodukten (BNP)
uppskattas till ungefär 7 procent.
12. Rätten till utbildning
Utbildning upp till och med universitetsnivå är kostnadsfri och tillhandahålls
oberoende av kön, ras, religion, funktionshinder, språk eller social status.
Utbildningssektorns andel av BNP är ungefär 4,5 procent.
Den romska minoriteten är underrepresenterad inom alla utbildningsnivåer, särskilt
inom högre utbildning. Barn till romer har ofta placerats i specialskolor för
förståndshandikappade och socialt missanpassade, något som kritiserats såväl
internationellt som av den tjeckiske kommissionären för mänskliga rättigheter. En
förklaring till dessa placeringar kan vara att barnen i många fall har bristande
kunskaper i det tjeckiska språket. För att söka komma till rätta med problemet har
regeringen infört åtgärder såsom ett ettårigt skolförberedelseprogram, särskilda
lärarassistenter för romska elever samt utbildningsstipendier för romer som inte på
egen hand har råd med gymnasie- eller universitetsstudier.
I november 2007 fälldes Tjeckien av Europadomstolen för att under perioden
1996-99 ha satt 18 barn av romsk härkomst i specialskolor som var avsedda för barn
med inlärningssvårigheter. Domstolen ansåg att detta förfarande stred mot
Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och tilldömde vart och ett av
barnen 4 000 Euro i skadestånd.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den genomsnittliga månadslönen i Tjeckien är cirka 21 500 tjeckiska kronor (CZK)

motsvarande cirka 7 700 svenska kronor. De flesta produkter, i synnerhet inhemska,
är billigare än i Sverige och köpkraften är därför relativt god. Minimilönen är för
närvarande 8 000 CZK (cirka 2 850 svenska kronor), vilket räcker till ett mycket
knappt hushåll för en ensamstående. Omkring 8 procent av befolkningen lever på
mindre än minimilönen. Enligt den senaste statistiken (från 2005) placerar sig
Tjeckien på plats 32 på FN:s utvecklingsprograms (UNDP:s) lista över mänsklig
utveckling.
Det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet hemlösa i Tjeckien och
uppskattningarna varierar mellan 10 000 och 60 000 personer. Enbart i Prag
uppskattas antalet hemlösa vara minst 2 000 personer. Majoriteten av de hemlösa är
män, ofta med låg utbildningsnivå och alkohol- eller spelberoende.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Jämställdhet mellan könen är stadgat i konstitutionen och det finns sedan några år ett
särskilt jämställdhetsråd, som ska verka för att skapa lika möjligheter för kvinnor
och män. Tjeckien är ett av Europas mest sekulariserade länder, varför religionen
knappast påverkar kvinnans ställning, men den generella synen på könsrollerna
präglas av en patriarkal attityd och ojämlikheten är påtaglig inom såväl politik och
förvaltning som näringsliv, både vad gäller representation och lönenivå. Kvinnor är i
majoritet i lågavlönade yrken inom offentlig sektor. Även i hemmet är skillnaderna
mellan könen stora. Hem och familj ses generellt som kvinnans ansvar, till exempel
tas endast 1 procent av all föräldraledighet ut av män. Inom utbildningssektorn är
jämlikheten större. Upp till högskolans grundnivå är skillnaderna mellan könen i
princip obefintliga, men på forskarnivå dominerar männen (cirka 65 procent). Vad
gäller tillgången till rättsväsende och hälsovård anses inga skillnader mellan könen
föreligga och kvinnans reproduktiva rättigheter respekteras. I vissa fall är kvinnans
ställning i praktiken starkare än mannens, bland annat. i vårdnadstvister efter
skilsmässa, då kvinnan i 92 procent av fallen tilldöms vårdnaden om de
gemensamma barnen.
Prostitution är inte reglerad i lag. Koppleri är förbjudet och kan medföra straff på

upp till 8 års fängelse, eller 12 år om offret är under 15 år. Sedan 1989 har
omfattningen av prostitution ökat kraftigt, främst i gränsregionerna mot Tyskland
och Österrike samt i Prag.
Fram till början av 1990-talet var Tjeckien främst ett ursprungsland för
människohandel, men idag är det snarare transitland eller slutdestination. Efter kritik
från bland annat. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, skärptes
under 2004 strafflagen gällande människohandel. Vidare har en nationell strategi för
bekämpandet av människohandel utarbetats och regeringens samarbete med berörda
enskilda organisationer (NGO:s) förbättrats.
Våld mot kvinnor är ett problem. I en undersökning uppgav nära 60 procent av
kvinnorna att de någon gång hade utsatts för våld av en man och en tredjedel att de
utsatts för våld i hemmet. Enligt lagen kan förövaren dömas till upp till åtta års
fängelse, men det är få fall som polisanmäls. Upprättandet av specialutbildade
polisförband, liksom särskild utbildning för domare och åklagare, tillhör några av de
initiativ som tagits för att förbättra situationen.
15. Barnets rättigheter
Det finns inga uppgifter om att allvarliga brott mot barns rättigheter skulle
förekomma. Minimiåldern för arbete är 15 år och till de väpnade styrkorna är
rekryteringsåldern 18 år. FN:s barnkonvention ratificerades 1991. Dess tillämpning
har utvärderats en gång, vartefter en nationell handlingsplan antogs av regeringen
som svar på utvärderingens rekommendationer.
Bland de kränkningar som alltjämt förekommer märks att barnaga är tillåtet och
praktiseras öppet. Barnmisshandel och andra övergrepp mot barn har fått ökad
uppmärksamhet i pressen under senare år och antalet inrapporterade fall stiger,
troligen som en följd av ökande medvetenhet. I april 2006 antogs en lag som ger
barn ett starkare skydd mot våld i hemmet.
Det har inte rapporterats om gatubarn eller barnarbete, men barnprostitution
förekommer och Tjeckien har även pekats ut som transitland vad gäller handel med
barn. Regeringen har utarbetat en nationell plan för att bekämpa sexuell exploatering

av barn. Planen innehåller bland annat preventiva åtgärder, åtgärder för att
uppmärksamma problemet i samhället samt hjälp till brottsoffer. Spridande av
barnpornografi är förbjudet.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Tjeckien har ratificerat Europarådets ramkonvention för skydd av nationella
minoriteter samt undertecknat den europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk. Det finns även en särskild nationell lag om minoriteters rättigheter.
Viss kritik har dock framförts av minoritetsföreträdare med argumentet att lagen är
alltför minimalistisk. Det finns även ett särskilt råd för nationella och etniska
minoriteter, i vilket minoriteterna är representerade, som vägleder regeringen i
minoritetsfrågor.
Det förekommer ingen av statsmakten sanktionerad diskriminering och lika
rättigheter garanteras för samtliga medborgare enligt särskild lagstiftning.
Regeringen har under fler år intagit en aktiv roll i bekämpandet av rasism och
främlingsfientlighet och flera landsomfattande antirasist- och toleranskampanjer har
genomförts, innehållande bl.a. informationsspridning till allmänheten och olika
utbildningssatsningar. Samtidigt är Tjeckien det enda EU-land som inte har någon
enhetlig antidiskrimineringslag, trots att man förband sig att införa en sådan lag i
samband med inträdet i EU 2004. Efter flera misslyckade försök är ett nytt förslag
för närvarande under behandling i parlamentet och regeringen hoppas att beslut kan
tas under våren 2008.
Den romska minoriteten
Av de olika minoritetsgrupperna i det tjeckiska samhället får den romska
minoriteten, som uppskattas uppgå till mellan 200 000 och 300 000 personer, anses
utgöra ett undantag vad beträffar diskriminering. Romerna utsätts av stora delar av
den tjeckiska befolkningen för en fördomsfull inställning, i vissa fall även från
myndighetspersoner. De betraktas i allmänhet utgöra ett "socialt problem" och är inte
särskilt väl integrerade i samhället. De är i oproportionerligt hög grad drabbade av
fattigdom, analfabetism, alkoholism, drogberoende och svårigheter på arbets- och
bostadsmarknaden. Beräkningar pekar på att runt 80 procent av de romska hushållen

är beroende av socialbidrag för sin försörjning. Många romer är oförmögna att betala
sin hyra och blir vräkta, vilket bidrar till en ökning av getton. Romer är den
vanligaste måltavlan för rasistiskt motiverade brott, särskilt i områden med
organiserade främlingsfientliga grupper såsom skinnhuvuden. Arbetslösheten bland
romerna är mycket hög och uppskattas vanligen till mellan 70 och 90 procent. Vissa
arbetsgivare vägrar att anställa romer, trots att diskriminering vid anställning är
förbjudet och att arbetsgivare som bryter mot förbudet riskerar böter.
Från slutet av 1950-talet och fram till regimskiftet 1989 tvångssteriliserades ett stort
antal romska kvinnor med många barn. Idag finns det dock inte några barnreglerande
program i Tjeckien och heller ingen uttalad ambition att minska antalet födslar bland
romer. MR-organisationer har trots detta sedan några år tillbaka på nytt
uppmärksammat frågan på grund av uppgifter om att romska kvinnor ska ha utsatts
för tvångssterilisering även efter 1989. Justitieombudsmannen mottog under 2005 ett
åttiotal anmälningar gällande perioden 1986-2004. Detta ledde till att en
expertkommitté från hälsoministeriet fick till uppgift att undersöka de anmälda
fallen. Ombudsmannen har kritiserat kommitténs arbete för att vara otillräckligt,
innehålla felaktigheter och sakna slutsatser. Ombudsmannens rekommendationer om
en offentlig ursäkt och ekonomisk kompensation till offren, vilket stöds av FN:s
kommitté för eliminerandet av diskriminering mot kvinnor (CEDAW) och flera MRorganisationer, har dock avvisats av hälsoministeriet och frågan är ännu olöst.
Under de senaste åren har regeringen vidtagit omfattande åtgärder med syftet att
förbättra romernas situation i landet. En rad handlingsplaner har upprättats, med 10
fokus på utbildning, sysselsättning och fattigdomsbekämpning, och ansenliga
summor pengar har avsatts åt olika integrationsprogram. Många problem kvarstår
dock och kritik mot romernas situation i Tjeckien framförs ofta från bl.a.
internationella MR-organisationer och FN-organ, bland annat gällande förekomsten
av rasistiskt våld, de facto diskriminering av och intolerans mot romer i det tjeckiska
samhället.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Den 1 juli 2006 trädde en ny partnerskapslag i kraft, enligt vilken ett registrerat
partnerskap har flera rättsliga likheter med ett äktenskap. Lagen säger uttryckligen att

de som ingår partnerskap inte har rätt att adoptera barn. En majoritet av befolkningen
stöder lagen och det finns en ökad tolerans i samhället kring dessa frågor. I
lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet inkluderas även sexuell läggning, men
undersökningar visar att en majoritet av tillfrågade homosexuella anser sig ha blivit
utsatta för någon form av diskriminering.
18. Flyktingars rättigheter
Tjeckien har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention och regeringen sam-arbetar
med UNHCR (FN:s flyktingkommissarie) och andra humanitära organisationer för
att stödja flyktingar. Sedan 2000 gäller en ny, EU-anpassad asyllag. 2003 gjordes ett
tillägg med innebörden att asylsökande inte har rätt att arbeta under det första året
efter att ansökan om asyl har lämnats. Tillägget har kritiserats av tjeckiska
Helsingforskommittén för att begränsa de asylsökandes rättigheter. Flyktingar kan
ansöka om medborgarskap efter fem års bosättning i landet.
Tjeckien ses bland flyktingar dels som ett transitland på väg till väst och dels som ett
destinationsland. Antalet asylsökande var 2006 totalt 3 016, vilket var en minskning
från 2005 då antalet var 4 021. MR-organisationer har kritiserat Tjeckiens asylpolicy
för att vara alltför strikt, i synnerhet mot bakgrund av det stora antal tjecker som fick
asyl utomlands efter de politiska oroligheterna 1948 och 1968.
De senaste åren har ett antal förbättringar genomförts på de tjeckiska
flyktingförläggningarna. Förläggningarna förmedlar numera rättslig hjälp från
enskilda organisationer, flyktingarna får tillbringa mer tid utanför förläggningen,
information ges på flera språk och maten som serveras anpassas efter flyktingarnas
religiösa övertygelser. En särskild satsning har även genomförts för att integrera
flyktingarna i det tjeckiska samhället, främst
genom undervisning i tjeckiska och hjälp med arbets- respektive bostadsförmedling.
Kritiker menar dock att lokala tjänstemän inte har tillräckligt med kunskaper kring
regeringens integrationsplaner och att effekterna därmed uteblir.
19. Funktionshindrades rättigheter
Tjeckien har sedan några år tillbaka ett statligt råd som bevakar funktionshindrades

situation och rättigheter i samhället. Sedan 1989 har flera välgörenhetsorganisationer
och stiftelser som arbetar med dessa frågor bildats. Även om funktionshindrade rent
formellt inte utsätts för diskriminering har de i praktiken sämre möjligheter till arbete
och utbildning. Sedan 2002 måste alla arbetsgivare enligt lag anställa en viss kvot
funktionshindrade. Arbetsgivare som bryter mot denna lag kan bötfällas. En
granskning har visat att omkring hälften av arbetsgivarna inte uppfyller kvoten.
Utbildningsnivån bland funktionshindrade är i allmänhet låg, mycket beroende på
otillräckliga insatser för att integrera funktionshindrade barn i utbildningssystemet.
Situationen håller successivt på att förbättras och sedan 2004 kan allmänna skolor
anställa särskilda assistenter och pedagoger för att bättre kunna ta hand om elever
med funktionshinder. Det har även upprättats en nationell plan för att minska de
negativa konsekvenserna av funktionshinder. De flesta byggnader och allmänna
kommunikationsmedel är fortfarande inte rullstolsanpassade.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Flera oberoende inhemska och internationella MR-organisationer verkar fritt i
Tjeckien, utan inblandning eller störningar från statsmakten. Bland de mest
välinformerade kan nämnas Amnesty International, Czech Helsinki Committee,
UNHCR (FN:s flyktingkommissarie), HOST och Tolerance Foundation. De två
sistnämnda är särskilt aktiva vad gäller romernas situation. Det förekommer en allt
bättre dialog mellan regeringen och organisationer som påtalar MR-överträdelser,
främst om romernas situation. Regeringen har vidtagit åtgärder för att stärka det
civila samhället och enskilda organisationers oberoende ställning genom att utveckla
ett rättsligt och skattemässigt regelverk som främjar tillkomsten av enskilda
organisationer och föreningar.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter 12
EU har inom ramen för stödet till Tjeckien inför landets inträde i unionen (det s.k.
Phare-programmet) genomfört insatser på MR-området, bl. a. i syfte att integrera den
romska minoriteten i det tjeckiska samhället. Europarådet arbetar kontinuerligt med
nationella minoriteters rättigheter i Tjeckien, även det med särskilt fokus på den
romska minoriteten .

Mänskliga rättigheter i Slovakien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
De mänskliga rättigheterna respekteras generellt sett i Slovakien. Omfattande
anpassning av lagstiftningen till EU:s regelverk har skett fortlöpande, även
inom området mänskliga rättigheter. Slovakien blev 1999 fullvärdig medlem av
Europarådet, i vars ministerkommitté man för övrigt innehar ordförandeskapet
mellan november 2007 och maj 2008. Den 1 maj 2004 blev Slovakien medlem i
EU. I december 2007 gick man med i Schengen-samarbetet och man siktar på
att bli medlem i EMU den 1 januari 2009.
Den utbredda korruptionen utgör ett fortsatt problem och förekomsten av
mutor försvagar rättssäkerheten. Flera åtgärder har under senare år vidtagits för
att stärka rättssystemet och göra det effektivare. Bland annat har Slovakien en
specialdomstol för korruptionsfall som varit verksam sedan 2005. En planerad
åtgärd inför 2008 är att all personal inom det oberoende rättshjälpscentret ska
utbildas i att handskas med korruptionsfall.
Slovakien hamnade i år på tredje plats bland de 169 granskade länderna i
Reportrar utan gränsers rangordning av pressfriheten i världen. Detta kan sägas
innebära att Slovakien nu är ansett som en av de mest liberala staterna i världen
vad gäller pressfrihet. Dock bör här nämnas premiärminister Ficos upprepade
negativa uttalanden om media och hans anklagelser mot journalister för brist
på opartiskhet. En resolution på området antogs av regeringen i slutet av året
som uttryckte att media handlat oetiskt. Det har även lagts fram ett förslag till
ny presslag, som bland annat ska underlätta för personer att få
tillrättalägganden publicerade av påstådd desinformation och felcitat.
Den 1 september 2007 trädde en ny arbetslagstiftning i kraft. Denna innebär
bland annat nya och utökade befogenheter för fackföreningarna, mindre
liberala förhållanden kring korttidsanställningar, utvidgade avgångsvederlag
samt en reducering av antalet tillåtna arbetstimmar per vecka. Arbetslösheten

har minskat sedan förra året till 11,1 procent i september 2007, men är
fortfarande en bra bit högre än EU-snittets nivå, som låg på sju procent samma
månad.
Det råder i formellt hänseende jämställdhet mellan könen, vilket föreskrivs i
den slovakiska konstitutionen. I praktiken är dock kvinnans position, inom till
exempel politik, förvaltning och näringsliv, inte särskilt framträdande.
Utbildningsmässigt är skillnaderna mindre. Våld mot kvinnor är fortfarande ett
utbrett problem. Vad gäller trafficking fungerar Slovakien både som transitland
och ursprungsland för kvinnohandel. I mars 2007 ratificerade Slovakien
Europarådets konvention om ingripande mot människosmuggling och i juni
godkände parlamentet flera lagändringar på området med anledning av
Slovakiens förestående anslutning till Schengen. Regeringen inrättade ett nytt
statligt råd för jämlikhet mellan könen som påbörjade sin verksamhet den 1
januari 2008.
Personer tillhörande den romska minoriteten möts ofta av fördomar och
diskriminering. Maktmissbruk från polisens sida har rapporterats.
Uppmärksamheten på sådana missförhållanden har dock ökat kraftigt under de
senaste åren, från såväl regeringshåll som media. Bland annat har gjorts och
görs insatser för att tillhandahålla bostäder och underlätta för den romska
befolkningen att få reguljärt arbete. Arbetslösheten är dock fortsatt ett mycket
stort problem bland romer och kan uppgå till närmare 100 procent i vissa
områden. I slutet av året undertecknade kommissionären för romafrågor ett
samförståndsavtal med FN:s utvecklingsfond (UNDP) för fem år framåt. En
prioritet för samarbetet sägs vara insamling av statistik och information om
romerna i landet.
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) har under de senaste åren riktat relativt
allvarlig kritik mot handhavandet av asylfrågor i Slovakien. Kritiken gäller
framför allt att så få av ansökningarna beviljats. Ett förslag till ändring av
asyllagen, som skulle utvidga möjligheterna för myndigheterna att avslå
utlänningars ansökan om asyl i Slovakien, diskuteras för närvarande av

parlamentet. Den slovakiska gräns- och utlänningspolisen och UNHCR:s
regionala kontor i Bratislava undertecknade i september 2007
ettsamförståndsavtal, som tillåter UNHCR att övervaka flyktingars tillgång till
Slovakiens asylprocess.
Flera oberoende inhemska och internationella organisationer som arbetar med
mänskliga rättigheter verkar fritt i Slovakien. Det finns för närvarande en
särskild lag som tillåter att företag kan donera två procent av inkomstskatten
till enskilda organisationer. Nyligen trädde en lagändring i kraft som innebär att
från och med 2008 kommer frivilligorganisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter inte längre att kunna tilldelas dessa donationer.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Slovakien, som deltagit i Europarådets arbete sedan 1993, övertog vid
Tjeckoslovakiens delning de av federationen ratificerade konventionerna,
däribland:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),
samt dess första men inte dess andra tilläggsprotokoll.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR).
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering av
kvinnor (CEDAW).
− Konventionen mot tortyr (CAT).
− Konventionen om barnets rättigheter (CRC).
− Flyktingkonventionen.
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Slovakien har därefter ratificerat de båda tilläggsprotokollen till FN:s
konvention om barnets rättigheter angående handel med barn, barnprostitution
och barnpornografi, samt om barn i väpnade konflikter. Man har även

ratificerat ICCPR:s andra tilläggsprotokoll och CEDAW:s tilläggsprotokoll om
enskild klagorätt. Till detta ska läggas ratifikation av Romstadgan för
internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Konventionen samt tilläggsprotokollet om rättigheter för personer med
funktionshinder samt konventionen mot påtvingade försvinnanden, som båda
öppnades för undertecknande 2007, har signerats av Slovakien i september i år.
FN:s specialrapportörer har en stående inbjudan att besöka landet.
Under 2007 överlämnade Slovakien sin andra, tredje och fjärde rapport till
konventionskommittén för avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW). Man överlämnade även sin andra rapport till
konventionskommittén mot tortyr (CAT). 2008 planeras överlämnande av
rapport till konventionskommittén för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter samt till kommittén för avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering.
Slovakien tillkännagav under året att man kandiderar för medlemskap i FN:s
råd för mänskliga rättigheter. Val därtill kommer att hållas i maj 2008. Det
faktum att man ännu inte accepterat tilläggsprotokollet om förebyggande av
tortyr kan inverka negativt på utsikten till medlemskap i rådet.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga av statsmakten sanktionerade politiska mord eller avrättningar har
rapporterats, ej heller politiskt motiverade försvinnanden eller tortyr. Det finns
inga rapporter om godtyckliga arresteringar eller kvarhållanden i häkte utan
skäl bland romer.
Förhållandena på fängelser och andra slutna anstalter uppfyller generellt
internationell standard. Regeringen tillåter besök av organisationer för
mänskliga rättigheter. Den 31 maj 2005 antogs en lag som innebär förbättrade
förhållanden för personer i häkte och fängelser. Bland annat inrättades
speciella fängelser för mödrar med barn under tre år. Lagen trädde i kraft i
januari 2006.

Slovakien undertecknade i september 2007 FN:s nya konvention mot
påtvingade försvinnanden.

väntetider för rättegångar. De långa handläggningstiderna framhålls som ett av
de större problemen inom det slovakiska rättssystemet.

4. Dödsstraff
Dödsstraff är förbjudet enligt slovakisk lag.

Uppgifter om korruption inom bland annat rättsväsendet förekommer också.
Den utbredda korruptionen ses som ett stort problem i Slovakien, som
hamnade på 49:e plats bland de 180 stater som var med i 2007 års rangordning
av korruption gjord av organisationen Transparency International. Dock
indikerar detta på en förbättring från förra året.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden är förbjudna enligt grundlagen och det finns
inget som tyder på att dessa regler inte efterlevs. I normalfallet får en person
vara anhållen högst 48 timmar, men om fallet anses vara allvarligt i högst 72
timmar. Under denna tid har den anhållne rätt att anlita advokat, varefter
domstol måste utfärda häktningsbeslut. Häktningstiden får inte utan Högsta
domstolens beslut överstiga ett år och under tiden har den häktade rätt till både
advokathjälp och familjebesök. Enligt den nya straffprocesslagen, som trädde i
kraft förra året, får den totala häktningstiden efter beslut av Högsta domstolen
inte överstiga fyra år. En anklagad person garanteras en rättvis och för
allmänheten öppen rättegång samt rätten att försvara sig inför en oberoende
domstol. Icke-medborgare får kvarhållas upp till sex månader i väntan på
identifiering. Det finns inga uppgifter om politiska fångar.
Det finns inga uppgifter om förekomst av några restriktioner gällande inrikesoch
utrikesresor eller landsförvisning.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Slovakien har domstolar på lokal och regional nivå samt en Högsta domstol,
som är högsta appellationsinstans, och en Författningsdomstol, som prövar
lagarnas grundlagsenlighet. Därutöver finns en militärdomstol, vars domslut
kan överklagas hos Högsta domstolen och Författningsdomstolen. Sedan 2002
finns en justitieombudsmannafunktion i Slovakien.
De slovakiska domstolarna får i allmänhet betraktas som självständiga från den
exekutiva makten. Viss kritik har dock uttalats mot att domarna i både den
administrativa och dömande verksamheten är alltför beroende av
justitieministeriet. Den snabba omställningen från diktatur till rättsstat har
föranlett en brist på kompetenta domare och jurister och därmed långa

Under senare år har regeringen vidtagit omfattande åtgärder för att stärka
rättssystemet och få bukt med korruptionen. Bland annat. har straffen skärpts
för domare som begår brott eller försummar sina uppgifter samt en
rationalisering skett av handläggningen av enklare rättsärenden. Numera finns
även en särskild avdelning inom polisen för utredning av större
korruptionsärenden och ärenden där statliga tjänstemän är inblandade. Vidare
införde den förra regeringen en specialdomstol för korruptionsärenden som
startade sin verksamhet i september 2005, samt ett lottningsförfarande av
ärenden mellan domare. Detta anses vara ett viktigt steg för att undanröja risk
för korruption, vilket i dessa sammanhang oftast utgörs av mutor för att
påverka alternativt påskynda ett domslut. Även en särskild åklagarmyndighet
specialiserad på korruptionsfall har inrättats. En planerad åtgärd inför 2008,
som redan godkänts av justitieministeriet, är att all personal inom Centret för
rättshjälp ska utbildas i att handskas med korruptionsfall.
2006 förnyades den slovakiska straffprocesslagen, bland annat med syfte att
effektivisera brottmålsprocesserna. Målsättningen är att korta ned
handläggningstiderna, att få den anklagade ställd inför rätta så snart som
möjligt och att göra rättegångarna snabbare, enklare och mer effektiva. Den
första instansen för straffrättsliga ärenden flyttas genom den nya lagen från
regiondomstolarna till domstolarna på distriktsnivå. Likaså innebär den nya
lagen att Högsta domstolen måste göra en egen, förnyad prövning av mål som
tas upp för prövning och inte som tidigare enbart bifalla alternativt avvisa lägre
instansers tidigare domar.

Regeringen planerar för närvarande inför ett tilläggsförslag till
civilprocesslagen, som antagligen kommer att presenteras i början av 2008.
Förslaget går ut på att Högsta domstolen inte ska tvingas skicka tillbaka ett mål
till den domstol vars beslut överklagats endast på grund av att denna gjort ett
formellt fel i och med sitt domslut. Istället ska Högsta domstolen kunna bortse
från detta formella fel och döma i målet utan att återsända fallet dessförinnan.
Detta är ett försök att minska de långa väntetider som ett domstolsförfarande
kan innebära i Slovakien.
Det finns inga uppgifter som skulle tyda på att advokatkåren inte är
självständig i förhållande till myndigheterna. Den så kallade
nolltoleransprincipen korruptionsfällda jurister introducerades i och med en lag
från 2004 och innebär att bland andra advokater och domare hindras från att
utöva sitt yrke ifall de fällts för korruption.
Några skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till rättsväsendet har inte
konstaterats. Straffmyndighet är sedan den 1 januari 2006 sänkt från 15 till 14
års ålder.

staterna i världen vad gäller pressfrihet. Den senaste rapporten baseras på
perioden september 2006 till september 2007. Dock bör här nämnas
premiärminister Robert Ficos upprepade anklagelser mot media under året.
Dessa har bland annat inneburit uttalanden om journalisters brist på
opartiskhet och att media mer eller mindre agerar som opposition till den
sittande regeringen. En resolution på området antogs av regeringen i slutet av
året som uttryckte att media handlat oetiskt. Det har även lagts fram ett förslag
till ny presslag, som bland annat ska underlätta för personer att få
tillrättalägganden publicerade av påstådd desinformation och felcitat.
Lagförslaget har ännu inte varit uppe till diskussion av regeringen.
Förenings-, församlings-, och religionsfriheten i Slovakien garanteras av
särskild lagstiftning. För de flesta organisationer, inklusive politiska partier,
erfordras registrering för att verksamhet ska kunna bedrivas. Antalet föreningar
växer hela tiden; och det finns över 17 000 enskilda organisationer i landet och
18 officiellt registrerade religiösa samfund.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediefrihet garanteras av den slovakiska konstitutionen. Någon
censur förekommer inte. Den slovakiska pressen verkar idag fritt och utan
inblandning av statsmakten. På det markbundna TV-nätet finns förutom
landets två statliga kanaler även tre privatägda kanaler. Vid sidan av den statliga
radion finns även ett stort antal privatägda radiostationer. Det är vidare möjligt
att ta del av ett växande antal utländska TV- och radiostationer.

I maj 2007 trädde ett tillägg till lagen om registrering av religiösa samfund i
kraft som försvårade kraven för en religiös grupp att registrera sig. Ett religiöst
samfund måste inte vara registrerat för att dess medlemmar fritt ska få utöva
sin religion, men genom den officiella registreringen får man tillgång till vissa
fördelar, såsom till exempel statligt ekonomiskt bidrag. En registrering innebär
även en delvis befrielse från skattebetalning. Enligt den tidigare
registreringslagen krävdes att man lämnade in en ansökan som stöds av 20 000
permanent boende i Slovakien. Nu, i och med ändringen av lagen, är kraven på
innehållet av ansökan strängare, samt krävs att de 20 000 permanent boende
som stödjer registreringen även uttryckligen måste vara medlemmar av
samfundet ifråga.

Slovakien hamnade 2007 på en tredje plats bland de 169 granskade länderna i
Reportrar utan gränsers rangordning av pressfriheten i världen, med endast
Island och Norge som högre rankade. Denna förbättring från förra årets
indexrapport innebär att Slovakien nu är ansett som en av de mest liberala

För sammankomster såsom demonstrationer krävs formellt tillstånd, som i
allmänhet också beviljas. I november 2007 trädde en ändring av lagen om
mötesfrihet i kraft. Den innebär bland annat att deltagare till demonstrationer
och liknande inte i samma utsträckning som tidigare tillåts täcka för sina

7. Straffrihet
Straffrihet förekommer generellt sett inte i Slovakien.

ansikten på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera dem. Lagen föreskriver
även högre straffsatser för dem som organiserar sammankomsten i de fall de
bryter mot lagen ifråga.
I november 2007 inträffade en uppmärksammad händelse vid en
demonstration i Slovakien. En kvinnlig journalist demonstrerade under ett
besök av Kazakstans president i Bratislava. Hon hävdade att hon, trots att hon
hade tillstånd att demonstrera, blev bortförd med våld av polisen. Polisen i sin
tur menade att journalisten störde ordningen och bröt mot lagen. Journalisten
hävdade att hon blivit slagen av polisen och blivit tvungen att opereras efter
händelsen.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Slovakien är en parlamentarisk demokrati med president som statsöverhuvud.
Enligt grundlagen ska direkta och hemliga val till parlamentet (Nationalrådet)
äga rum vart fjärde år och de 150 mandaten fördelas enligt ett proportionellt
system, varvid en spärregel om fem procent tillämpas. Rösträttsåldern är 18 år.
Valdeltagandet vid det senaste parlamentsvalet i juni 2006 var 55 procent, en
minskning med 15 procentenheter från valet 2002.
Presidenten väljs numera i direktval med två valomgångar för en mandatperiod
om fem år. Det senaste presidentvalet hölls 2004. Ingen kan inneha ämbetet
mer än två mandatperioder.
Regeringen har gjort stora ansträngningar att etablera demokratiska principer
och uppfylla de politiska kriterierna som EU krävde i samband med
EUmedlemskapet.
Slovakien blev medlem i EU den 1 maj 2004. Den nya
regeringen sedan juni 2006, som leds av premiärminister Robert Fico, utgörs
förutom av Ficos parti Smer, även av nationalistpartiet (SNS) och den tidigare
premiärministern Meciars populistiska parti HZDS. Såväl tidigare som nyligen
gjorda uttalanden från SNS:s partiledare Slota angående framför allt den
ungerska minoriteten i Slovakien har resulterat i åtminstone på politisk nivå

ökade spänningar mellan slovaker och ungrare. Såväl regeringen genom
premiärminister Fico som sedermera även Slota har dock i olika uttalanden
understrukit att man respekterar alla minoriteter i landet. Det finns en
opposition med reella möjligheter att agera.
I Slovakien är antalet politiskt aktiva kvinnor lågt. Det råder inga restriktioner
för kvinnor att deltaga i det politiska livet men relativt få kvinnor syns i
offentlig ställning. Kvinnor är underrepresenterade i såväl regering som
parlament. Endast två kvinnor finns med i den nuvarande regeringen vilket
ändå är en ökning jämfört med situationen den föregående. Enbart 28 av de
150 platserna i parlamentet upptas av kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Slovakien har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta
centrala konventioner om mänskliga rättigheter, inklusive de två som rör
ickediskriminering i arbetslivet. Ändå är diskriminering mot framför allt romer i
arbetslivet inte ovanligt förekommande. Arbetslösheten inom denna grupp
uppskattas till mellan 40 och 50 procent men uppgår på vissa ställen till
närmare 100 procent. UNDP organiserade i oktober 2006 en konferens
tillsammans med Kosice-regionen som behandlade just problemet med
arbetslöshet bland romer. Flera av de största företagen i regionen redogjorde
för sitt arbete med att få in romer i den reguljära arbetskraften. En FN-rapport
från 2005 visar dock att arbetslösheten fortfarande är ett mycket stort problem.
Studien, som omfattade 3 769 personer i 720 hushåll, visade att endast 11
procent av männen och 5 procent av kvinnorna hade arbete. Den värsta
situationen rådde i de östra delarna av Slovakien.
Arbetslösheten har de senaste åren legat på en mycket hög nivå men har nu
sjunkit och var i september 2007 nere på 11,1 procent enligt Eurostat, jämfört
med 13-14 procent förra året. Under samma period låg EU-snittet på 7
procent. Denna statistik från Eurostat visade att Slovakien hade den högsta
arbetslösheten bland medlemsstaterna i september detta år.

Sysselsättningsgraden varierar dock kraftigt över landet. Den lagstadgade
minimilönen höjdes den 1 oktober 2007 från 7 500 till 8 100 slovakiska kronor
(från ungefär 2 150 till 2 300 SEK). I parlamentet diskuteras ytterligare ett
förslag till ändring av lagen om lagstadgad minimilön.
Den 1 september 2007 trädde en ny arbetslagstiftning i kraft. Denna innebär
bland annat nya och utökade befogenheter för fackföreningarna, mindre
liberala förhållanden kring korttidsanställningar, utvidgade avgångsvederlag
samt en reducering av antalet tillåtna arbetstimmar från 58 till 48 timmar per
vecka. Dock med undantag för arbetande inom sjukvården som får arbeta upp
till 56 timmar per vecka. En anställd ska dessutom ha rätt till 24 timmars vila
minst en gång i veckan.
Ministeriet för arbete, sociala frågor och familjefrågor har lagt ett förslag till
inrättande av så kallade ”sociala företag”. Tanken är att dessa ska få bidrag från
staten under förutsättning att minst 30 procent av de anställda i dessa företag
är så kallat missgynnade på arbetsmarknaden. Till dessa ”missgynnade” räknas
exempelvis personer över 50 år, föräldrar som tar hand om tre eller fler barn
samt personer med funktionshinder.
Diskriminering på arbetsmarknaden på grund av kön, religion och ras är som
angetts förbjuden. I realiteten tjänar kvinnor dock mindre än män och återfinns
ofta i de lägst betalda yrkena samt inom offentlig sektor.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovård och andra sociala förmåner, som till exempel pensioner,
tillhandahålls oberoende av kön, etnicitet, religion, handikapp, språk eller social
status. Sjuk- och hälsovårdssystemet fungerar utan större problem liksom
pensionssystemet. Sjukvården finansieras främst genom obligatoriska
försäkringar i statliga eller privata försäkringsbolag, där staten betalar för
arbetslösa, pensionärer och barn.
Under perioden 2003-2005 skedde en successiv reformering av det slovakiska
hälso- och sjukvårdssystemet. Bland annat infördes en patientavgift och en lag

antogs som ombildar statliga försäkringsbolag och sjukvårdsinrättningar till
aktiebolag. Den nya regeringen tog dock bort patientavgiften till stora delar i
slutet av 2006. Under 2007 antogs en lag om ändring av pensionssystemet som
bland annat öppnar möjligheten för alla försäkrade att under första halvåret
2008 tillfälligt avbryta det obligatoriska pensionssparandet i privata fonder.
Under denna period får försäkringstagarna välja att istället låta hela
pensionspremien, och inte bara hälften, tillfalla den statliga försäkringsgivaren.
En annan nyligen gjord ändring på området innebär att de privata
sjukförsäkringsbolagen tvingas att till sjuk- och hälsovården återföra
vinstmedel som genererats av premier inbetalade inom ramen för den allmänna
sjukförsäkringen.
Enligt statistik från 2006 är genomsnittlig levnadsålder 70,4 år för män och
78,2 år för kvinnor.
Enligt Slovakiens nationella center för hälsoinformation gick 7,97 procent av
statens totala budget till hälsosektorn 2007.
12. Rätten till utbildning
Utbildning upp till och med universitetsnivå är kostnadsfri och tillhandahålls
oberoende av kön, etnicitet, religion, handikapp, språk eller social status. Dock
har det skett en lagändring i slutet av 2007 som innebär att universiteten, från
och med januari 2008, kommer att ha möjligheten att ta ut en avgift för de
studenter som studerar deltid vid universitetet. Som komplement finns
avgiftsbelagda privata skolor på alla nivåer. Det förekommer ingen formell
skillnad mellan flickors och pojkars rätt till utbildning och kvinnor är även i
majoritet inom den högre utbildningen. Grundskolan är obligatorisk. Den
romska minoriteten är underrepresenterad inom alla utbildningsnivåer, särskilt
inom den högre utbildningen.
Det slovakiska skolsystemet är för närvarande föremål för reformer i syfte att
modernisera systemet. Många av dessa förändringar planeras att införas först
under 2008.

Av statens totala budget för 2007 gick cirka 14,7 procent till
utbildningssektorn.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Genomsnittslönen i landet har ökat från ca 18 300 slovakiska kronor per
månad (ca 5 100 SEK) 2006 till ca 19 500 slovakiska kronor (ca 5 500 SEK)
2007. Den lagstadgade minimilönen är numera 8 100 slovakiska kronor (ca
2 300 SEK). Det råder stor inkomstskillnad i de olika delarna av landet.
Slovakien placerar sig på en 42:a plats av 177 länder i UNDP:s senaste Human
Development Index.
Vad gäller boende i Slovakien har hyrorna från att under kommunisttiden ha
varit extremt låga, nu stigit till en för många slovaker ekonomiskt kännbar nivå.
I exempelvis Bratislava är efterfrågan stor och bostadspriserna följaktligen
högre än på landsbygden. Bostadsbristen gäller främst billiga bostäder, medan
det däremot inte är svårt att hitta en bostad för dem som har pengar.
Fortfarande är många hus i behov av omfattande renovering, men bristen på
medel verkar hämmande. I vissa fall sätter även äganderättsliga tvister käppar i
hjulet för nödvändig rekonstruktion.
Den romska minoriteten har generellt en lägre levnadsstandard och lider
oproportionellt av fattigdom, analfabetism, sjukdom, våld mellan etniska
grupper, svårigheter på arbets- och bostadsmarknad och dålig tillgång på
utbildning. De mest utsatta grupperna bland romerna bor ofta i så kallade
”osadys” som kan jämföras med slumförorterna i många U-länder. Dylika
bosättningar är vanligast förekommande i östra delen av landet. I ett i oktober
2007 gemensamt uttalande av Europarådets kommissionär för mänskliga
rättigheter, Thomas Hammarberg, och FN:s representant för boendefrågor
Milun Kothari, kritiserades bland andra Slovakien för kränkning av romernas
rätt till boende.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter

Det råder i formellt hänseende jämställdhet mellan könen, vilket föreskrivs i
den slovakiska konstitutionen. Slovakien har ratificerat konventionen om
avskaffande av diskriminering av kvinnor utan några reservationer. Kvinnor
har samma tillgång till rättsväsendet, lika rätt att äga mark och samma arvsrätt
som män. Hälsovård, utbildning och andra sociala förmåner tillhandahålls
oberoende av kön, etnicitet, religion, handikapp, språk eller social status.
Någon specifik jämställdhetslag finns inte, utan principerna är fastslagna i
arbetslagstiftning och anti-diskrimineringslagen. Arbetslagstiftningen uppfyller
alla principiella jämställdhetskrav. Nämnas kan dock det faktum att det ännu
inte finns någon lag som uttryckligen förbjuder sexuella trakasserier på arbetet.
I praktiken är kvinnans position, inom till exempel politik, förvaltning och
näringsliv, inte särskilt framträdande. Endast cirka 20-25 procent av högre
chefstjänster innehas av kvinnor. Lika lön för lika arbete gäller formellt, men i
realiteten tjänar kvinnor cirka 74 procent av männens löner och återfinns ofta i
de lägst betalda yrkena samt inom offentlig sektor. Utbildningsmässigt är
skillnaderna mindre och kvinnor är till och med i majoritet inom den högre
utbildningen.
Våld, och då särskilt sexuellt våld, mot kvinnor är fortfarande ett utbrett
problem. Enligt en nationell undersökning från 2005 hade var fjärde kvinna
utsatts för fysiskt våld i hemmet. Enligt NGO:s som arbetar med att skydda
kvinnor har 57 procent av kvinnorna i Slovakien utsatts för fysiskt våld mer än
en gång per månad och närmare 80 procent blivit utsatta minst en gång per år.
En förklaring som ges till dessa ökade siffror är att kvinnor som tidigare lidit i
tysthet nu vågar tala om problemet.
Prostitution är inte förbjudet enligt lag. Handel med prostituerade är dock
förbjuden. Vad gäller trafficking fungerar Slovakien både som transitland och
som ursprungsland för kvinnohandel. Ofta smugglas kvinnor från östliga
länder såsom gamla Sovjetstater till Västeuropa och Nordamerika. Detta
problem har tagits på stort allvar av regeringen och flera åtgärder har vidtagits
under de senaste åren. I december 2006 godkände parlamentet en lag som
innebar en utvidgad rätt för utländska offer för trafficking till förlängt

uppehålltillstånd i landet. Regeringen undertecknade även ett samarbetsavtal
med tre NGO:s för ett ettårigt pilotprojekt med syfte att tillhandahålla
härbärgen åt offren. Slovakien förbjuder all form av människosmuggling i
strafflagen, som föreskriver en straffsats för brottet i fråga på fyra till 25 års
fängelse. Under 2006 åtalades 32 fall, varav 18 personer fälldes för detta brott.

organ. I slutet av 2007 startades en kampanj mot våld i hemmet. Bakom
kampanjen står ministeriet för arbete, sociala frågor och familjefrågor,
Europarådet samt en NGO som arbetar med kvinnofrågor. Ett framträdande
syfte med kampanjen är att öka uppmärksamheten hos allmänheten kring
problemet med våld i hemmet.

Romska kvinnor och barn är fortsatt en utsatt grupp i dessa sammanhang.
I mars i 2007 ratificerade Slovakien Europarådets konvention om ingripande
mot människosmuggling och i juni godkände parlamentet flera lagändringar på
området med anledning av Slovakiens anslutning till Schengen. En av
åtgärderna innebär att utlänningar som har fallit offer för trafficking ska kunna
ansöka om uppehållstillstånd eller förlängning därav, utan kostnad. Andra
utlänningar kan slippa administrativa kostnader för utfärdande av id-handlingar
på grund av humanitära skäl.

15. Barnets rättigheter
Romska barn är en särskilt utsatt grupp, vars levnadsstandard generellt är
mycket lägre än majoritetsbefolkningens. Barn föds i allt större utsträckning in
i fattigdom, till följd av den mycket utbredda arbetslösheten bland romer. Barn
till romer placeras ofta i specialskolor för förståndshandikappade och socialt
missanpassade, varför utbildningsnivån följaktligen är låg. För att komma till
rätta med problemet har den slovakiska regeringen inrättat ett program för att
förbereda barn till romer för sitt första skolår i en vanlig skola.

Slovakiska kvinnor har rätt till abort till och med den tolfte graviditetsveckan. I
slutet av året bestämde Författningsdomstolen att den tidigare möjlighet som
fanns till abort i undantagsfall till och med den tjugofjärde graviditetsveckan
inte är förenlig med konstitutionen.

Minimiåldern för arbete är 15 år och till de väpnade styrkorna är
rekryteringsåldern 18 år. Det har under året inte kommit några uppgifter om
trafficking av minderåriga. Barnprostitution är olaglig.

Antalet politiskt aktiva kvinnor är lågt. Kvinnor är underrepresenterade i såväl
regering som parlament. Endast två kvinnor finns med i den nuvarande
slovakiska regeringen. Enbart 28 av de 150 platserna i parlamentet innehas av
kvinnor. Samtliga politiska partier har kvinnoorganisationer. Därtill finns
nationella och internationella kvinnoklubbar samt ett flertal enskilda
organisationer som bildats under de senaste tio åren och som arbetar med
jämställdhetsfrågan och kvinnors rättigheter. När det gäller Högsta domstolen
har en klar förbättring skett och hälften (33) av domarna utgörs numera av
kvinnor.
Regeringen har inrättat ett nytt statligt råd för jämlikhet mellan könen som ska
påbörja sin verksamhet den 1 januari 2008. Rådet har som uppgift att
koordinera de olika ministeriernas och andra statliga myndigheters arbete på
området. Det ska även fungera som ett rådgivande och initiativtagande statligt

Slovakien ratificerade tilläggsprotokollet till FN:s konvention om barnets
rättigheter angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi
den 25 juni 2004. Det andra protokollet om barn i väpnade konflikter
ratificerades den 7 juli 2006. I juni i år utgav konventionskommittén för FN:s
barnkonvention (CRC) sina slutsatser med anledning av Slovakiens andra
inlämnade periodiska rapport till CRC. Kommittén gav vissa
rekommendationer, såsom förslag till antagande av en ny nationell
handlingsplan för barn för minst fem år framåt, samt inrättande av en
oberoende institution för skydd av barnets rättigheter. Man uttryckte även viss
oro över att barnaga i hemmet ännu inte uttryckligen förbjuds av slovakisk lag,
samt rapporter som indikerar att barnarbete, främst i form av tiggeri, är ett
problem i vissa samhällen i landet.
Den lagstadgade straffbarhetsåldern är sedan den 1 januari 2006 sänkt från 15
till 14 års ålder.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det finns inga rapporter om av statsmakten sanktionerad diskriminering på
grund av ras, kön, hudfärg, etnisk härkomst, religiös, politisk eller annan
åskådning. Lika rättigheter garanteras för samtliga medborgare enligt särskild
lagstiftning.

av nationella minoriteter samt den Europeiska stadgan om landsdels- och
minoritetsspråk.

Det slovakiska parlamentet antog i maj 2004 en lag som innebär att all form av
diskriminering förbjuds, inklusive diskriminering på grund av sexuell läggning,
handikapp och etniskt ursprung. Därmed uppfylldes ett viktigt lagstiftningskrav
för Slovakiens EU-medlemskap. Lagen, som trädde i kraft i juli 2004,
överklagades dock till Författningsdomstolen med hänvisning till att
möjligheten till positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet som lagen
bland annat föreskrev stod i strid med konstitutionen. Domstolen var av
samma uppfattning och genom beslut i Författningsdomstolen den 18 oktober
2005 upphörde den aktuella artikeln som tillät positiv särbehandling att gälla.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att bekämpa rasism och
främlingsfientlighet i det slovakiska samhället. Uttalanden från
Nationalistpartiet (SNS), som ingår i regeringsunderlaget, och dess ledare Slota
strax efter regeringsskiftet i juni 2006 bidrog väsentligt till ökade spänningar,
åtminstone på politisk nivå, mellan slovaker och den ungerska minoriteten och
inte minst mellan de slovakiska och ungerska regeringarna. Denna spänning
kvarstår alltjämt. I slutet av 2007 antog det slovakiska parlamentet en
resolution som inte uppskattades av den ungerska minoriteten. Resolutionen i
fråga bekräftade giltigheten i de så kallade Benesdekreten från andra
världskrigets slut. Dessa innebar bland annat att dåvarande Tjeckoslovakiens
ungerska befolkning tvingades på flykt och fick sin egendom konfiskerad.
Partiledaren för det ungerska oppositionspartiet reagerade bland annat genom
att göra Europaparlamentet uppmärksamt på situationen.

Övriga delar av lagen kvarstår dock i oförändrat skick. Nu ska ett lagförslag till
anti-diskrimineringslagen diskuteras av parlamentet. Om det går igenom,
kommer det att innebära en möjlighet till positiv särbehandling baserad på
kulturell och social segregation.

Antalet fall av åtal för rasistiskt våld är ännu lågt, men visar på en ökande
trend. Under 2006 undersökte polisen 188 sådana fall, varav 107 av dessa gick
vidare till åtal. Organisationen ”People against Racism” hävdar dock att många
rasistiska brott inte rapporteras till polisen.

Slovakien är ett av de etniskt mest heterogena länderna i Öst- och
Centraleuropa. Åtminstone 17 procent av befolkningen tillhör någon nationell
minoritet, varav den ungerska är den största med cirka 520 000 personer,
motsvarande ungefär 10 procent av befolkningen. Därefter följer de romska,
tjeckiska, rutenska, ukrainska och tyska minoriteterna.

Vid den senaste folkräkningen i Slovakien 2001 angav cirka 90 000 personer att
de var romer. I själva verket uppskattar man att det bor 300 000 – 400 000
romer i landet, vilket innebär att minoriteten utgör cirka sju procent av
befolkningen. En nyligen utförd undersökning visar att ungefär hälften av
romerna lever integrerade i det slovakiska samhället. De övriga romerna bor i
bosättningar segregerade från majoritetsbefolkningen.

Sedan 1998 har regeringen vidtagit en rad åtgärder för att stärka rättigheter för
personer tillhörande minoriteter. Parlamentet har inrättat ett utskott för
mänskliga rättigheter och nationella minoriteter, med en särskild kommitté för
romafrågor. Det finns vidare en kommissionär för romafrågor och ett
hundratal regionala ”assistenter” utgör del av kommissionärens
handlingsprogram. Slovakien är part i Europarådets ramkonvention för skydd

Av de olika minoritetsgrupperna i det slovakiska samhället får den romska
minoriteten i praktiken anses utgöra ett undantag vad beträffar diskriminering i
samhället. Även om den romska minoriteten inte i formellt hänseende
diskrimineras, utsätts den likväl av stora delar av den slovakiska befolkningen
för en fördomsfull inställning, i vissa fall även från myndighetspersoner.

Romerna betraktas i allmänhet utgöra ett ”socialt problem”. Romerna lider
oproportionellt av fattigdom, analfabetism, sjukdom, våld mellan etniska
grupper, svårigheter på bostadsmarknaden och dålig tillgång på utbildning.
Med sin låga utbildningsnivå har romer dåliga utsikter på arbetsmarknaden och
arbetslösheten är mycket hög, ibland total i vissa områden. Många romer
avslutar sin skolgång efter utgången av den obligatoriska nioåriga grundskolan.
Barn till romer är överrepresenterade i specialskolor för förstånds- eller fysiskt
handikappade samt socialt missanpassade, där de traditionellt placerats på
grund av bristande språkkunskaper eller av anledningar relaterade till deras
sociala och kulturella särart. För att komma tillrätta med problemet har den
slovakiska regeringen inrättat ett program för att förbereda romska barn för sitt
första skolår i en vanlig skola och särskilda assisterande lärare har tillsatts.
Bostadsbristen är ett annat problem, i synnerhet för romer som ibland
diskrimineras på bostadsmarknaden. De mest utsatta grupperna bland romerna
bor ofta i så kallade ”osady” som kan jämföras med slumförorterna i många
Uländer.
Där saknas många gånger såväl rinnande vatten, avlopp och elektricitet.
Trots insatser från myndigheternas sida har dessa inte varit tillräckliga för att
avhjälpa bostadsproblemen. Vissa åtgärder har dock vidtagits för att förbättra
bostadssituationen, bland annat med stöd från EU.
Det har rapporterats om flera fall av vräkningar av romer under året. Kritik har
uttalats framför allt för att dessa gått till på ett inhumant sätt. Problemet har
uppmärksammats både av regering och av flera NGO:s.
Då det gäller romernas politiska representation och romska enskilda
organisationer, finns det närmare ett tjugotal romska partier och över hundra
enskilda officiellt registrerade organisationer. Ofta är dock dessa partier och
organisationer oeniga sinsemellan och den romska minoriteten är starkt
polariserad, vilket bidragit till att romska representationen på såväl lokal,
regional som central politisk nivå är mycket begränsad. Idag finns romerna
varken representerade i riksdagen eller regeringen. Romernas möjligheter att

politiskt påverka sin situation är följaktligen små.
Under de senaste åren har problemen för den romska minoriteten tagits på
större allvar än tidigare och den slovakiska regeringen har vidtagit omfattande
åtgärder för att förbättra romernas situation i landet.
Det finns en särskild kommissionär för romafrågor. En av kommissionärens
huvuduppgifter är att i samråd med de romska samfunden skapa, välja och
utvärdera projekt avsedda för att integrera och förbättra situationen för den
romska befolkningen. Kommissionen har även till uppgift att koordinera de
olika nationella handlingsplanerna som gäller för olika ministerier, till exempel
handlingsplan för projekt med romska lärarassistenter under
utbildningsministeriet och handlingsplan för romska hälsovårdsassistenter
under hälsovårdministeriet.
Inom ramen för initiativet ”Decade of Roma Inclusion”, som är ett
samarbetsprojekt mellan åtta centraleuropeiska stater, Världsbanken och EU,
antog regeringen i januari 2005 en nationell handlingsplan för Slovakien för
2005-2015. Målsättningen är att stödja romer inom områdena hälsa, utbildning,
arbete och boende. Bland de länder som anslutit sig till ”Decade of Roma
Inclusion” har, enligt slovakisk media, EU-kommissionen bedömt den
slovakiska handlingsplanen som en av de bättre. Den första DecadeWatch17
rapporten publicerades i juni 2007 och byggde på undersökningar som utförts
för att se i vilken utsträckning regeringen handlat i enlighet med den nationella
handlingsplanen. Rapporten tog upp konkreta åtgärder som utförts på området
fram till början av 2007 och nämnde bland annat att problemet med vräkningar
ökat på senare år. Enligt rapporten hade ministeriet för byggnad och regional
utveckling finansierat byggande av 1 793 nya lägenheter för romer i 68 olika
kommuner mellan 2001 och 2006.
Från och med 2006 infördes särskilda assistenter för romer i alla regionala
domstolar. Syftet är att kunna kommunicera bättre med romerna såväl när
dessa är offer som förövare. Likaså pågick under 2006 ett pilotprojekt där
romer utbildas till poliser för framtida tjänstgöring i områden med stor

romabefolkning. Detta projekt har visat sig framgångsrikt och fick utökad
budget för 2007.
I slutet av 2007 undertecknade kommissionären för romafrågor ett
samförståndsavtal med UNDP för fem år framåt. En prioritet för samarbetet
sägs vara insamling av statistik och information om romerna i landet.
Under Slovakiens ordförandeskap i Europarådet mellan november 2007 och
maj 2008 har man romernas utsatta situation som en prioritetsfråga. Slovakien
planerar bland annat organisera en konferens i april 2008 med fokus på de
romska barnens utsatta situation inom utbildningssektorn.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns ingen statlig myndighet eller organ med ansvar för de homosexuellas,
bisexuellas och transsexuellas (HBT-personer) situation. Dock finns det några
enskilda organisationer för homosexuella, bland annat Ganymedes
(”Movement for equality of homosexual citizens in the Slovak republic”) som
är den mest tongivande. Organisationerna uppbär inte statliga bidrag.
Ganymedes har vid ett par tillfällen de senaste åren lanserat förslag till
registrerat partnerskap, men hittills utan gehör i parlamentet. Traditionellt har
det funnits ett utbrett motstånd i det slovakiska samhället mot rättigheter för
homosexuella och registrerat partnerskap, men enligt nyligen utförda
opinionsundersökningar kan en större tolerans nu skönjas bland allmänheten.
I och med antagandet av lagen som förbjuder all form av diskriminering
förstärktes rättigheterna för HBT-personer under 2004.

en oberoende överinstans inrättades i asylärenden.
UNHCR har under de senaste åren riktat relativt allvarlig kritik mot
handhavandet av asylfrågor i Slovakien. Det gäller framför allt att så få
flyktingar beviljas asyl. För helåret 2006 inkom 2 871 ansökningar varav 8
beviljades. Från 1 januari till den 30 oktober 2007 inkom 2 476 ansökningar
varav endast 12 har beviljats.
Under 2007 har Slovakien i likhet med de senaste åren kritiserats av UNHCR
för långa handläggningstider, särskilt vad gäller överklagandeprocesserna.
Tidigare har förklaringen varit att inkomna asylansökningar hela tiden ökat i
antal och att hanteringen därav tagit så lång tid. Huvuddelen av de asylsökande
2007 utgörs av medborgare från Pakistan, Indien, Ryssland, Moldavien och
Irak. I sin kritik pekar UNHCR på det stora behovet av att utveckla
flyktingmottagandet i Slovakien och stärka den administrativa kapaciteten både
vad avser finansiella, tekniska och personella resurser. UNHCR kritiserar även
det faktum att flera av de asylsökande under handläggningstiden försvinner,
med största sannolikhet till andra EU-länder. Sedan 2005 har asylsökande inte
rätt att arbeta under sitt första år som bosatt i landet.

En upplysningskampanj tog sin början i februari 2007 och fortgick hela året.
Kampanjen är en del av Europakommissionens initiativ kallat ”det Europeiska
året för jämlika möjligheter för alla”. Bland annat inbegriper projektet mediala
tillställningar och seminarier.

I juni 2007 gav parlamentet sitt godkännande till en lagändring i lagen om
medborgarskap. Denna ändring innebär att utlänningar inte kan ansöka om
medborgarskap i Slovakien innan permanent bosatt i landet under en
sammanhängande period av åtta år. Tidigare gällde ett krav på fem års
permanent boende. En annan konsekvens av lagändringen är att det ställs
högre krav på den sökandes slovakiska språkkunskaper. Flyktingar kunde
tidigare omedelbart efter de fått asyl i Slovakien ansöka om medborgarskap.
Med den nya lagen måste de först vara bosatta i landet i fyra år innan en sådan
ansökan kan gå igenom. Ändringen trädde i kraft i oktober 2007.

18 Flyktingars rättigheter
Slovakien har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention. Regeringen
samarbetar med UNHCR och andra humanitära organisationer för att stödja
flyktingar. En asyllagstiftning trädde i kraft 2003 som bland annat innebar att

Ett förslag till ändring av asyllagen diskuteras av parlamentet. Denna ändring
kommer att utvidga möjligheterna för myndigheterna att avslå utlänningars
ansökan om asyl i Slovakien, och ses av regeringen som ett försök att stoppa
missbruket av det nuvarande asylsystemet. Lagändringen riktar sig till

utlänningar som antingen är misstänkta för att ha begått brott i ett annat land
eller som har blivit dömda för ett brott, och har som syfte att hindra dessa från
att fördröja deras utlämning genom att sända in nya asylansökningar. Under
förutsättning att den godkänns av parlamentet kommer den nya lagen troligen
att träda i kraft i början av 2008.
Den slovakiska gräns- och utlänningspolisen (under inrikesministeriet) och
UNHCR:s regionala kontor i Bratislava undertecknade ett MoU i september
2007. Detta dokument tillåter UNHCR att övervaka flyktingars tillgång till
Slovakiens asylprocess. UNHCR uttalade i samband med undertecknandet en
uppskattning över introducerandet av ett så kallat ”kompletterande skydd” för
personer som, även om de inte är kvalificerade att få asyl, kan få en viss nivå av
skydd i de fall de eventuellt står inför fara i sina hemland. Detta system av extra
skydd för utsatta gäller från 1 januari 2007. Fram till oktober 2007 hade 62
personer garanterats detta skydd.
I Slovakien finns för närvarande fem flyktingförläggningar. Den största
förläggningen ligger i östra delen av landet och har en kapacitet på att ta emot
ungefär 500 personer.
19. Funktionshindrades rättigheter
Även om de funktionshindrade inte rent formellt utsätts för diskriminering, har
de i allmänhet sämre möjligheter till arbete och utbildning. De flesta byggnader
och allmänna kommunikationsmedel är inte tillgängliga för rullstolsbundna.
Framsteg görs dock då det gäller nybyggnad. Det finns ingen nationell
handlingsplan som riktar sig specifikt till de funktionshindrade och deras
rättigheter. Istället nämns dessa i olika dokument, bland annat i den nationella
handlingsplanen för de socialt sårbara för 2007-2013 och i handlingsplanen för
förebyggande av alla former av diskriminering, rasism, främlingsfientlighet,
anti-semitism och andra uttryck för intolerans för perioden 2006-2008. Ett
flertal enskilda organisationer arbetar för att få till stånd förbättringar för de
funktionshindrade. Inom Europeiska kommissionens ”Europeiska år för
jämlikhet för alla” har även några upplysningskampanjer hållits för de
funktionshindrades rättigheter.

I september 2007 undertecknade Slovakien FN:s nya konvention om
rättigheter för personer med funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Flera oberoende inhemska och internationella organisationer som arbetar med
mänskliga rättigheter verkar fritt i Slovakien. Dialogen mellan regeringen och
civila samhället har ständigt utvecklats och förbättrats. Regeringen har inrättat
ett särskilt råd för enskilda organisationer bestående av 37 representanter,
varav 20 representerar enskilda organisationer, i syfte att stärka det civila
samhället. Det finns för närvarande en särskild lag som tillåter att företag kan
donera två procent av inkomstskatten till enskilda organisationer. Den nya
regeringen har dock beslutat om begränsningar i denna möjlighet som lett till
vissa protester från NGO:s. Nyligen trädde en lagändring i kraft som innebär
att NGO:s som arbetar med mänskliga rättigheter inte längre kommer att vara
berättigade att tilldelas dessa donationer. Idag finns det över 17 000 enskilda
organisationer i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
UNHCR gör ansträngningar för att påverka den slovakiska flyktingpolitiken.
Europarådet arbetar kontinuerligt med nationella minoriteters rättigheter i
landet, med särskilt fokus på den romska minoriteten. Då Slovakien innehar
ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté fram till maj 2008 och
Finland innehar ordförandeskapet i ”organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa” (OSSE) under nästa år, har de båda staterna uttryckt en
önskan till samarbete mellan Europarådet och OSSE på vissa punkter. Bland
annat har det bekräftats att intresse finns för OSSE att aktivt delta i
Europarådskonferensen om romska barns utbildningsmöjligheter, vilken
planeras hållas i april 2008.
Slovakien och Sverige samarbetar inom området mänskliga rättigheter inom
ramen för Europarådet inför det Svenska ordförandeskapet i maj 2008. Man
samarbetar bland annat i frågan om förstärkning av de mänskliga rättigheterna i

Vitryssland, där Sverige ger sitt stöd till Slovakiens officiella förslag på
förbättringar. I november 2007 anlände en svensk delegation till Slovakien för
att diskutera ytterligare om samarbetsområden inom Europarådet. Vid detta
tillfälle fick den slovakiska utrikesministern även en officiell inbjudan till
Stockholm och eventuellt kommer ett besök att äga rum innan Sverige övertar
ordförandeskapet. Dusan Caplovic, ministeransvarig för mänskliga rättigheter,
planerar besöka Sverige i april 2008.

Mänskliga rättigheter i Ungern 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Ungern är en fungerande parlamentarisk demokrati med stabila institutioner.
De mänskliga rättigheterna (MR) skyddas i allmänhet på ett bra sätt. Fortsatt
uppmärksamhet bör dock ägnas åt den fortsatta segregeringen och
diskrimineringen av romer. Även det långsamma förfarandet i rättsystemet,
överbelagda fängelser och långa asylprocesser kräver vidare åtgärder.
Häktningstiderna har å andra sidan sjunkit. Nya statliga strategier och program
visar på en politisk vilja att stärka skyddet av olika gruppers rättigheter.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Ungern har ratificerat de centrala FN-konventionerna om mänskliga
rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),
samt de fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet
av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
(ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
(CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
- Konventionen mot tortyr, (CAT), dock inte det fakultativa protokollet
om förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), (de tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn har
undertecknats men inte ratificerats).
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder.

Ungern har även ratificerat Flyktingkonventionen och det tillhörande
protokollet från 1966, Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
(ICC), samt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Ungern ligger efter med rapportering av konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter (ICCPR ).
Kritiken från FN:s kommittéer har under en längre period främst riktats mot
romernas situation i landet.
Besök gjordes år 2007 av CPT (Europeiska kommittén för förhindrande av
tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning). Under
besöket inspekterades förhållanden i ungerska fängelser. Bland annat ansågs
det att handbojor och kroppsbälten användes i för stor utsträckning i ett
fängelse för brottslingar som sitter dömda till längre straff.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tortyr är förbjudet i Ungern. Romer och mörkhyade utlänningar uppges av
människorättsorganisationer vara de vanligast förekommande offren för
polisvåld.
I samband med demonstrationerna i Budapest under september-oktober 2006
anmäldes flera fall av påstått polisvåld. 39 polismän har åtalats för övergrepp
under demonstrationerna och flera demonstranter häktades. Enligt
Helsingforskommittén tog inte åklagaren tillräcklig hänsyn till framlagd
information i de individuella fallen innan häktningsorder gavs.
Ungerska fängelser fortsätter att vara överbelagda, i snitt runt 132 procent.
(Totalt satt 14 815 personer i fängelse 2007). I syfte att minska
överbeläggningen har två nya fängelser byggts som beräknas bli klara 2007 eller
tidigt nästa år.

4. Dödsstraff
Dödstraff är förbjudet i Ungern enligt lag. Enligt författningsdomstolen strider
dödstraffet mot konstitutionen och mot rätten till liv och kroppslig integritet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Inga fall om godtyckliga frihetsberövanden eller politiskt motiverade ofrivilliga
försvinnanden har rapporterats. Det råder rörelsefrihet i Ungern.
En gripen person kan hållas i 72 timmar innan häktningsframställning görs. En
misstänkt har rätt till rättshjälp och förutsätts vara oskyldig till motsatsen
bevisats. Myndigheterna är skyldiga att utse ombud för ungdomar, obemedlade
och förståndshandikappade.
Maximal häktningstid är två år sedan 2003. Tidigare har Ungern kritiserats för
mycket långa häktningstider, men genomsnittstiden har det senaste året sjunkit
radikalt. Justitieministeriet pekar på att lagen beträffande förlängning av
häktningstider har blivit betydligt striktare. Idag ska den häktades fall
kontrolleras var sjätte månad. Om det därefter finns önskemål om att förlänga
häktningstiden måste beslutsfattare kunna motivera det.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet utgörs av domstolar på lokal- och länsnivå samt av Högsta
domstolen. Därutöver finns en författningsdomstol. De elva domarna i
författningsdomstolen utses på nio år av parlamentet.
Domstolarna är självständiga i förhållande till den exekutiva makten.
Militärdomstolar förekommer, vars domar kan överklagas till Högsta
domstolen. Domare utses av presidenten, och kan fråntas sitt ämbete enbart
enligt vad som föreskrivs i lag. Män och kvinnor behandlas lika inom
rättsväsendet. Straffbarhetsåldern är 18 år. Ungdomar mellan 14 och 18 år kan
av domstol i vissa fall dömas till internering vid ungdomsanstalt. Sedan den 1
mars 2000 finns möjlighet att häkta misstänkt i dennes frånvaro. Vidare har
utrymme skapats för de som har begått smärre brott att erhålla ett lägre straff i
utbyte mot erkännande och utebliven rättegång.

Det rättsliga förfarandet i sin helhet är rättvis, om än långsamt. Högsta
domstolen dras med de mest utdragna processerna, medan situationen i lokala
och regionala domstolar har förbättrats. Ett problem är att domarna tyngs av
överflödig administration och otidsenliga procedurregler. 90 procent av de
framförda klagomålen mot Ungern hos Europadomstolen för mänskliga
rättigheter har gällt utdragna domstolsprocesser. Från 2006 så kan klagomål
gällande långa domstolsprocesser även lämnas till ungersk domstol.
Organisationen Freedom House menar att det fortfarande finns brist på
öppenhet och ansvarsutkrävning i domstolsväsendet.
Polisen har traditionellt haft lågt förtroende hos allmänheten och misstänks för
korruption och anklagas för brutalitet. Den ungerska polisen har dock
moderniserats och höjt rättsäkerhetsnivån avsevärt under de senaste åren.
Emellertid har polisens oprofessionella sätt att hantera kravallerna under
hösten 2006 bidragit till att dess trovärdighet på nytt har ifrågasatts.
Ungern har sedan tio år tillbaka tre ombudsmannainstitutioner: en för civila
och medborgerliga rättigheter, en för minoriteter och en för dataskydd och
informationsfrihet. 2007 tillkom en fjärde ombudsmannapost för skyddet av
miljön och framtida generationer. Ungerns medborgare kan framföra klagomål
vid samtliga institutioner. De fyra ombudsmännen tillsätts av parlamentet.
Vissa uppgifter tyder på att polisen inte alltid tillgodoser en misstänkts rätt till
ombud på ett korrekt sätt. Polis som gripit en misstänkt brottsling är också
ansvarig för att utse försvarsadvokat. Vidare är ersättningen till offentliga
ombud så låg att kvaliteten på de ombud som utses blir lidande. Den bristande
rättsäkerheten på detta område är till stor del ett kostnadsproblem. Lagen om
rättslig hjälp har dock reformerats (reformerna trädde i kraft 2004). Den ger
bland annat möjlighet för enskilda organisationer att ge rättslig hjälp till fattiga.
Lagen modifierades ytterligare 2007 vilket utökade möjligheten att erhålla
rättslig hjälp. Enligt Justitieministeriet så har kvalitén på advokater tillsatta i
rättshjälpsfall förbättrats efter reformen.

7. Straffrihet
Uppgifter om straffrihet i Ungern saknas förutom det som nämns i tredje
avsnittet.

Det finns en ombudsman för dataskydd och informationsfrihet, tillsatt av
parlamentet. Ombudsmannen har fått in 2 221 fall under 2006, varav största
andelen på 1524 fall utgjordes av dataskyddsfall.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Författningen garanterar yttrande-, tryck-, förenings-, församlings- och
religionsfrihet.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Medborgare över 18 år, bosatta i Ungern, har rösträtt. Allmänna val hålls var
fjärde år. Efter parlamentsvalet 2006 finns fem partier i parlamentet, av vilka
två ingår i regeringen. Det finns extremnationalistiska och antisemitiska partier,
men inget av dem har idag plats i parlamentet.

Full yttrande- och mediefrihet råder i Ungern. Tidigare problem med
tillsättningen av politiskt balanserade styrelser för public servicemedia är
uppklarade. Mediefrågor är alltjämt politiserade.
Av statsmakten oberoende media är aktiva och censur förekommer inte.
Dock uppmärksammades år 2007 en incident då en fredlig demonstration
upplöstes och flera deltagare och även två journalister togs i förvar av polisen.
Polisen menade att demonstrationen var olaglig eftersom deltagarna inte hade
sökt om tillstånd innan demonstrationen hölls. Polisens agerande vad gäller
journalisterna har emellertid kritiserats både av politiska partier,
Helsingforskommittén och ungersk media.
Det finns inga begränsningar av rätten att ansluta sig till politiska eller fackliga
organisationer eller religiösa samfund. Tio eller flera personer kan registrera en
förening.
Alla religiösa grupper får verka fritt. Det finns 92 officiellt erkända religioner,
av vilka vissa är berättigade till statligt stöd. 100 underskrifter behövs för att
kunna registrera en religion vid lokal domstol. Religiösa skolor erhåller bidrag
på samma sätt som vanliga skolor.
Ett fall som just nu är uppe i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna
gäller en person som burit den femuddiga röda kommuniststjärnan. Enligt
ungersk lag är det förbjudet att bära symboler för diktatur, såsom den röda
stjärnan, hakkorset och pilkorset.

Parlamentet väljer premiärminister efter förslag av presidenten. Presidenten
väljs av parlamentet för fem år. Nuvarande president tillträde 2005.
Presidenten har vetorätt i lagstiftningsärenden. Vidare sätter presidenten datum
för parlamentsval och utser ministrar efter förslag av premiärministern.
Presidenten är överbefälhavare och har vissa, om än begränsade befogenheter
inom det utrikespolitiska området.
Få kvinnor väljs in i de församlingar som har att fatta politiska beslut. 41 av de
386 ledamöterna i parlamentet är kvinnor. Regeringen med 15 medlemmar har
tre kvinnliga ledamöter. Införandet av kvoter för kvinnor och män i
parlamentsval har diskuterats men förslaget har inte vunnit tillräckligt stöd i
parlamentet.
Ungern har ett grundlagsskyddat stöd för nationella minoriteter, och ett
ambitiöst system med viss politisk autonomi för etniska grupper. Lagen om
nationella och etniska minoriteters rättigheter (1993) slår fast mer detaljerade
rättigheter vad gäller bland annat utbildning på modersmålet och kulturella
frågor.
Parlamentet har beslutat om en ny lag som ska stärka och tydliggöra rollen för
minoriteternas autonoma politiska organ på lokal, regional och nationell nivå.
Bland annat får de en otvetydig legal status som statliga myndigheter jämfört
med tidigare då de behandlats som enskilda organisationer.

Sedan 2005 finns en statlig antidiskrimineringsmyndighet (EBH), som lyder
under socialministeriet. Myndigheten tar emot klagomål i diskrimineringsfrågor
och ska verka för likabehandling på alla samhällsområden, exempelvis i
arbetslivet, på utbildningsområdet och i affärstransaktioner. Myndigheten kan
utställa böter och beordra enskilda, företag och institutioner att upphöra med
praxis som anses diskriminerande.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Ungern har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter, men diskriminering av romer och kvinnor förekommer i arbetslivet.
2007 var arbetslösheten drygt 7,2 procent. Arbetslösheten varierar dock
kraftigt över landet, med över tio procents arbetslöshet i vissa delar av östra
Ungern. I vissa romska bosättningar är arbetslösheten nära hundraprocentig,
totalt uppskattas sysselsättningsgraden bland romer vara endast hälften av den
bland icke-romer. Sysselsättningsgraden för hela befolkningen var 2007 ungefär
55 procent av arbetskraften (15-74 år), vilket är betydligt lägre än EU-snittet.
Arbetsmarknadslagen erkänner arbetstagarnas rätt att organisera sig, utse
representanter, publicera tidningar och öppet främja sina medlemmars
intressen. Bortsett från militär och polis har alla arbetstagare rätt att strejka.
Offentliganställdas löner fastställs av parlamentet. En kommission bestående
av arbetstagare, arbetsgivare och regeringen samråder om minimilöner och
arbetsförhållanden. Minimilönen uppgick år 2007 till 65 500 ungerska forint
(HUF)/månad (cirka 2 400 SEK).
Fackföreningar får verka fritt i Ungern och cirka 17 procent av arbetskraften
tillhör någon fackförening.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
I Ungerns grundlag anges att alla som lever på ungersk territorium har rätt till
högsta möjliga standard av fysisk och psykisk hälsa. Av statens totala utgifter
gick 4,4 procent av bruttonationalprodukten BNP till hälsosektorn i Ungern
2006. Hela befolkningen har i teorin samma tillgång till statlig hälsovård som är

fri med undantag för en besöksavgift på 300 HUF (cirka 12 SEK) och en
daglig sjukhusavgift. Dock medför de låga lönerna inom hälsosektorn, att ett
omfattande system med betalningar vid sidan av tillämpas, varför vissa ingrepp
kan kosta betydande belopp. Vidare varierar tillgången till hälsovård över
landet. Visa utsatta grupper, däribland romer, kan i praktiken ha sämre tillgång
till hälsovård. Medellivslängden för kvinnor är 77 år och 69 år för män (2006).
En organisation som verkar för kvinnors rättigheter pekar på allvarliga brister
på skyddet för reproduktiv hälsa i Ungern. Abortlagstiftningen, som ändå är
relativt liberal jämfört med andra länder i regionen, ålägger läkare att försöka
övertala kvinnor att inte göra abort. En kvinna som ändå beslutar sig för att
göra abort får bekosta detta själv om inte särskilda omständigheter finns.
12. Rätten till utbildning
5,5 procent av bruttonationalprodukten BNP gick till utbildningssektorn 2006.
Tio års grundläggande utbildning är obligatorisk och kostnadsfri, men avgifter
för skolböcker är vanligt. Det förekommer ingen formell skillnad mellan
flickors och pojkars rätt till utbildning. Däremot förekommer i praktiken
diskriminering av romska barn inom skolväsendet. Vissa studier visar att det
förekommer att friska romska barn sätts i klasser för förståndshandikappade,
till stor del till följd av sin bakgrund och bristande förkunskaper. Enligt
regeringens och icke-statliga organisationers (NGO:s) uppgifter går 20 procent
av de romska barnen i sådana specialklasser. Cirka 700 specialklasser existerar i
landet. Romska barn slutar skolan i förtid i större utsträckning än andra barn.
Segregeringen av romer i den ungerska skolsystemet beror bland annat på det
decentraliserade utbildningssystemet och avsaknaden av ett statligt
inspektionssystem. Decentraliseringen gör det svårt för den centrala nivån att
komma till rätta med små kommuner på landsbygden där segregerad
undervisning är vanlig. Under mandatperioden 2003-2006 har dock en rad
lagändringar skett för att motverka segregering, och stora finansiella satsningar
görs, främst från Europeiska socialfonden. Regeringen ger särskilda bidrag till
skolor som kan visa på åtgärder för att integrera romska skolbarn. Regeringen
har även infört stipendier som ska uppmuntra romska ungdomar att fullfölja
gymnasieutbildning och akademiska studier. Fortfarande är dock statistiken

långtifrån tillfredställande: Bara 77 procent av romska barn fullföljer
grundskolan. Bara 50 procent av dem fortsätter vidare till gymnasienivån. 0,2
procent av romerna fortsätter till högre utbildning (siffror från den nationella
utvecklingsplanen 2006-2010).
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den ekonomiska tillväxten från mitten av 90-talet har skapat förutsättningar
för förbättrade levnadsvillkor i landet. Ungern har placerat sig som nummer 35
på UNDP:s (United Nations Development Programme) Human Development
Index. Inkomstskillnaderna i landet är dock stora, både mellan olika grupper
av arbetstagare och mellan Budapest och västra Ungern å ena sidan, och östra
Ungern å andra sidan. Parlamentet har dock i ett av sina nya
utvecklingsprogram beslutat sig för att ge ekonomisk stöd till de fattigaste
områdena i Ungern för att på så sätt förbättra levnadsstandarden där. BNP per
capita (köpkraftsjusterad) uppgick till 17 500 dollar år 2006.
Bland den stora romska befolkningen bor uppskattningsvis mer än hälften bo i
områden utan varmvatten och 17 procent bor i bosättningar som saknar läkare.
Den genomsnittliga pensionen uppgick 2006 till 69 088 HUF /månad (cirka
2 880 SEK).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Ungern har en lag från 2003 som ska säkerställa likabehandling av kvinnor och
män i samhället. Kvinnor har idag samma rättigheter som män, men det
förekommer att äldre kvinnor och gravida kvinnor diskrimineras ekonomiskt i
arbetslivet.
Våld i hemmet mot kvinnor och barn anses vara vanligt förekommande. Det är
dock svårt att få fram statistik eftersom misshandel sällan rapporteras.
Organisationer verksamma på området hävdar att två av tio kvinnor är hotade
och/eller utsatta för våld i hemmet. Våldtäkt inom äktenskapet är straffbelagt.
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter rekommenderade vid sessionen i april

2002 Ungern att vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor.
Detsamma gjorde CEDAW (Convention on the Elimination of All forms of
Discrimination Against Women) under 2007. Efter en uppmärksammad
NGO-kampanj mot våld i hemmet under 2002-2003, beslutade regeringen att
etablera ett nätverk av kvinnojourer och skyddade boenden. I februari 2006
antogs en lag som ger vissa möjligheter att förbjuda misshandelsutövare att
komma i närheten av offret (restraining order). Kvinnoorganisationer anser
dock att lagen är otillräcklig, bland annat eftersom förbudet bara gäller under
en pågående rättsprocess, och under maximalt 30 dagar. Det finns också en
jourtelefon för offer för våld i hemmen.
Lagen förbjuder inte sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Juridiskt sett har
kvinnor samma rättigheter som män, men antalet kvinnor i ledande
befattningar är lågt. Antalet kvinnor inom polis och krigsmakt har dock ökat de
senaste åren. Kvinnor är starkt representerade på det rättsliga området, samt
inom vård- läraryrken. Kvinnors löner ligger lägre än lönerna för män i samma
position.
Handel med kvinnor pågår dels med inriktning på västra Europa, dels inom
landets gränser från de mer fattiga områdena i öst till de mer välmående
städerna i väst. Ungern är i ökande utsträckning både transit- och
destinationsland för handel med kvinnor från Ryssland, Ukraina och
Rumänien. Ett exempel på ett uppdagat fall av människohandel från oktober
2006 var en lastbil som hittades vid ungersk-österrikiska gränsen, och som
befann sig innehålla 41 ukrainska kvinnor och tio män. De hade haft giltiga
inresehandlingar till Ungern från Ukraina, men hade sedan försökt ta sig vidare
illegalt till Italien. Människohandel är straffbart i Ungern sedan den 1 mars
1999. Ungerska myndigheter har påbörjat insatser för att ta bättre hand om
offren för prostitution och handel med kvinnor.
Den lag som introducerades i september 1999, som skulle begränsa
prostitution till vissa områden, kan inte anses ha varit framgångsrik och har lett
till en juridiskt oklar situation. Inga beslut har fattats om i vilka områden
prostitutionen skulle vara laglig. Tillsyn av prostituerades hälsa är fortfarande

otillräcklig enligt CEDAW:s rapport från 2007. Det lokala motståndet mot
prostitution är starkt överallt. Samtidigt behandlas köpandet och säljandet av
sex i de ”förbjudna” områdena som en mindre företeelse. Det finns en
gruppering i parlamentet som vill legalisera prostitution fullt ut, och träda ur
1949 års konvention mot människohandel och prostitution (som Ungern ändå
inte följer).
15. Barnets rättigheter
En övergripande nationell strategi för stärkande av barns rättigheter antogs av
parlamentet år 2007 och ska löpa till 2032. Syftet med den nya strategin är att
minska barnfattigdomen. Enligt 2004 års statistik lever 40 procent (840 000
personer) av ungerska barn under existensminimum. Situationen för romska
barn kräver särskilda åtgärder på områden som hälsa, utbildning och social
service, enligt FN-kommittén för barns rättigheter från januari 2006.
Misshandel av barn förekommer. Enligt officiell statistik så blir fler än 10 000
barn per år utsatta för något slag av våld i hemmet. Barnaga är sedan två år
förbjudet i Ungern. Av de fall där barn utsatts för sexuell exploatering så
beräknas bara ett litet antal (omkring ett 50-tal) hamna i domstol.
I takt med att befolkningen minskar ökar regeringen ansträngningarna för att
förbättra villkoren för barnfamiljer (ökad barnbidrag med mera). Barn under 15
år får inte arbeta. Barnpornografi är förbjudet sen 1997.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
1993 års nationalitetslag erkänner 13 nationella och etniska minoriteter i
Ungern. Tillsammans utgör de cirka tio procent av den ungerska befolkningen.
(I den senaste folkräkningen 2001 valde dock endast 314 000 att definiera sig
som tillhörande en av de 13 minoriteterna). Den största gruppen utgörs av
romer, vars antal uppskattas till mellan 500 000 och 600 000. Dataskyddslagen
från 1992 förhindrar insamling av uppgifter grundade på etnisk eller religiös
tillhörighet, varför officiell statistik saknas inom vissa områden.
Rättsligt ramverk för minoriteters självstyre

Ungern har ett tämligen unikt system för politisk självstyrelse, som syftar till att
ge minoritetsgrupperna viss kulturell autonomi. Vid lokalval kan de 13
minoriteterna välja självstyrande organ med mandat att fatta beslut inom
främst utbildnings- och kulturområdena. Sedan lokalvalen 2006 finns det 2 045
lokala självstyren för minoriteter (en ökning sedan valen 2002), varav de flesta
representerar den romska minoriteten. Kommunerna måste konsultera det
lokala minoritetssjälvstyret i frågor som rör den berörda minoriteten.
Ledningen för minoritetssjälvstyret har vetorätt i beslut på exempelvis
utbildningsområdet. Minoriteterna har också möjlighet att upprätta organ på
nationell nivå, vilket alla 13 har gjort.
Två viktiga ändringar av minoritetslagen har antagits. För det första har de
lokala självstyrelserna fått en starkare legal status. För det andra har man
försökt förhindra problemen med att personer som inte själva tillhör
minoriteter röstar i valet till minoritetssjälvstyret.
Lagstiftning rörande minoritetsskydd Under 2005 antogs en lag om
likabehandling av alla individer som definierar diskriminering.
Det finns lagstiftning som behandlar hets mot olika grupper. Senast år 2007
godkände parlamentet en modifiering av den rådande hetslagstiftningen.
Modifieringen ska ge möjlighet för både individer och hela grupper att inleda
domstolsprocesser vid kränkande uttalanden. Presidenten lade dock in sitt
veto, eftersom han ansåg att vidare granskning bör göras av lagen för att säkra
skyddet av yttrandefrihet. Lagen är därför ännu inte antagen.
I det ungerska parlamentet finns ett utskott som ägnar sig åt minoritetsfrågor
och mänskliga rättigheter. En minoritetsombudsman, tillsatt av parlamentet,
har till uppgift att ta emot klagomål från personer tillhörande minoriteter samt
fungera som rådgivare åt myndigheter i minoritetsfrågor.
Romernas situation, ett allvarligt problem
Romernas situation utgör det största enskilda problemet för mänskliga
rättigheter i Ungern. Det finns i det ungerska samhället ett inbyggt och alltför

sällan ifrågasatt förakt mot romer. Även om vissa institutionella åtgärder
vidtagits kvarstår en djup segregation av romer i det ungerska samhället. FN:s
kommitté för mänskliga rättigheter har uttryckt oro och rekommenderat vissa
åtgärder från Ungerns sida. Det gäller bland annat arbetsmarknaden,
utbildningssystemet, offentliga tjänster och tillgång till bostäder. 2005 fällde
den ungerska konstitutionsdomstolen flera ungerska kommuner som
diskriminerat romer när det gällde tillgång till bostäder.
Den nuvarande ungerska regeringen lägger stor politisk vikt vid romernas
situation. I den nationella utvecklingsplanen framhålls att romernas situation
- den utbredda segregeringen, gruppens låga utbildningsnivå och resulterande
höga arbetslöshet samt ofta dåliga hälso- och bostadsförhållanden - utgör ett
nationellt problem. Utbildningsministeriet har till exempel satsat kraftigt på att
avskaffa segregering i skolsystemet genom att ge särskilda bidrag till integrerade
skolor. En stor del av medlen till alla utvecklingsprojekt kommer från EUfonder
och måste sökas. Ansökningsförfarandet utgör ett stort problem för
många kommuner och minoritetessjälvstyren. Även om hjälp och information
är tillgänglig, kan det hända att exempelvis företag som erbjuder hjälp med att
skriva ansökningar inte alltid har en lyckad ansökan som huvudmål.
Ny strategi för inkludering
År 2005 till 2015 pågår ”The Decade of Roma Inclusion” , ett
samarbetsprojekt mellan åtta centraleuropeiska stater, Världsbanken och EU.
I och med det nya samarbetsprojektet har en långsiktig integrationsplan
antagits i Ungern som ska löpa fram till 2015. Den första tvåårsplanen kommer
att gälla åren 2008-2009. Strategin grundar sig på en delvis ny ansats. Tidigare
har, enligt regeringens synsätt, en missriktad vilja att stärka romerna som etnisk
grupp ofta bara resulterat i differentiering och ännu starkare segregering. De
politiska verktygen ska nu inriktas mindre på romer som etnisk grupp (som
riskerar att förstärka ”vi och dom”- känslan) och mer på samhällets fattigaste
(som vanligtvis är romer). Mainstreaming i samtliga politikområden
eftersträvas. Dessutom läggs större vikt vid rättsligt skydd mot diskriminering
än tidigare.

Ett exempel på ett politikområde där, enligt Socialministeriet, Ungern
misslyckats med att bekämpa segregering är utbildningsområdet. Tidigare har
till exempel skolor fått ekonomiskt stöd från staten när de har tagit emot elever
från andra byar än sina egna. Emellertid har det varit de mer välbärgade barnen
som tagit sig till andra byar, vilket på längre sikt har skapat en regional
segregation skolor och byar emellan. Det har även förekommit att romska barn
blivit nekade att påbörja skolgång i andra kommuner än i sina egna. Skolor är
sedan 2006 emellertid skyldiga att ge företräde åt barn med sämre
förutsättningar inom samma upptagningsområde. Flera av de 50 skolor som
utpekats som ”ghettoskolor” har under 2007 stängts.
Idag finns det möjlighet att få stöd från specifika statliga kontor som jobbar
med likabehandlingsfrågor. Romska familjer som skulle behöva stöd har dock
ofta inte tillgång till den information och tillgänglighet som är nödvändig för
att få hjälp.
Inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorn har romer inkorporerats i
organisationen för att på så sätt minska diskrimineringen.
Främlingsfientliga organisationer
Antisemitiska strömningar förekommer i det ungerska samhället, men inte i
något av de i parlamentet företrädda partierna. Judiska grupper och romer har
dock under år 2007 flera gånger uttryckt oro gentemot en nybildad grupp
kallad ”Ungerska Gardet” som uppmärksammades 2007 både av ungersk och
utländsk media. Organisationen anses ha anknytningar till fascistiska och
antisemitiska tankegångar då de bland annat använt sig av en symbol som
många idag förknippar med ett tidigare ungerskt fascistiskt parti från andra
världskriget.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjudet enligt lag. Sexuellt umgänge mellan
heterosexuella är tillåtet från 14 års ålder, medan det är tillåtet från 18 års ålder
mellan homosexuella. Efter en lagändring december 2007 är det möjligt för
homosexuella par att ansöka om registrerat partnerskap. Den nya lagen ger

samma juridiska rättigheter som ett äktenskap i frågor gällande äganderätt och
arvsrätt. Lagen ger dock fortfarande inte homosexuella möjlighet att adoptera
barn.
Konstitutionsdomstolen slog 1995 fast att diskriminering på grund av sexuell
läggning inte får förekomma i Ungern. Även antidiskrimineringslagen
inkluderar ett förbud mot diskriminering på grund genusidentitet. Inga parader
eller festivaler som organiserats av homosexuella har behövt ställas in, å andra
sidan attackerades för första gången i juli i år deltagarna på den årliga Gay
Pride Marschen. Motdemonstranterna kastade glasflaskor, ägg och Molotov
cocktails på paraddeltagarna. Polisen anklagades därefter för passivitet
eftersom motdemonstranterna inte hade tvingats bort från platsen.
Nybildade organisationer för homosexuellas rättigheter hävdar att homofobin
har ökat i Ungern, bland annat genom uttalanden av politiker på lokal, regional
och nationell nivå. Företrädare för homosexuella är också kritiska till
diskriminering av homosexuella i kyrkornas prästutbildningar, vilket föranlett
rättsliga processer.
18 Flyktingars rättigheter
År 2006 ansökte 2 117 personer om asyl till Ungern, vilket motsvarar en
ökning med 32 procent från året innan. En övervägande majoritet av de
anländande asylsökandena kom från Vietnam, Serbien-Montenegro och Kina.
Asylprocessen är fortfarande i sin helhet en utdragen process. Kritiker från
människorättsorganisationer, till exempel Helsingforskommittén, menar bland
annat att de slutliga domstolsbesluten beträffande avvisning av personer som
inte erhållit flyktingstatus tar för lång tid.
Flyktingmottagandet har dock förbättrats de senaste åren, framförallt
levnadsvillkoren för de asylsökande. I januari 2002 trädde en lag i kraft som
lade lagarna inom asylområdet helt i linje med EU:s regelverk. Ett verk med
helhetsansvar för utlännings- och medborgarskapsärenden inrättades i januari
2000. En ny utlänningslag trädde i kraft år 2007 och innefattar flera
förbättringar på området. Ett exempel är att den maximala tiden för förvar av

flyktingar har sänkts från 12 månader till 6 månader. Systemet för asylsökning
har även förändrats så att proceduren blivit enklare.
Ungern är ett transitland för illegal invandring till Europa. Den organiserade
brottsligheten har ökat och människosmuggling förekommer. Förutom
ungerska nätverk tros ryska, ukrainska och kinesiska brottsyndikat ligga bakom
verksamheten. Efter stora investeringar från statens sida har dock
gränskontrollerna stärkts avsevärt, vilket kan ha gjort att människosmugglingen
nu söker andra vägar än den genom Ungern.
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) lyfter fram
avsaknaden av integrationspolitik som det allvarligaste problemet i Ungerns
(och Centraleuropas) flyktingmottagande. Det finns många problem som
hindrar flyktingar att starta ett nytt liv i Ungern. Dessa hinder finns bland annat
på arbetsmarknaden och på bostadsområdet. Andra svårigheter rör nyttjande
av välfärdtjänster, språkliga problem och det att ungrare kan känna rädsla inför
främlingar. Dessutom utgör det allmänna ekonomiska läget ett hinder. Många
asylsökande (mellan 39 och 77 procent) försvinner därför redan innan beslut
om flyktingmottagande har fattats.
Korruption bland poliser och gränsbevakningspersonal har förekommit bland
annat i samband med immigration och människohandel.
19. Funktionshindrades rättigheter
Regeringen uppskattar att mellan sex och tio procent av befolkningen har
någon form av funktionshinder. 1998 beslutades att alla offentliga byggnader
inom tio år skulle vara tillgängliga för funktionshindrade. Ett statligt råd för
frågorna inrättades 1999, under ordförandeskap av socialministern. De
funktionshindrade göms inte undan i samhället, men den service som ges är
begränsad.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal oberoende organisationer som bedriver ett viktigt

rådgivnings- och övervakningsarbete när det gäller mänskliga rättigheter i
Ungern. Ett ökande antal organisationer fungerar som remissinsatser i
lagstiftningsarbetet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
UNHCR har ett regionalt kontor för Centraleuropa i huvudstaden Budapest.
Verksamheten är främst inriktad på att bidra till att utveckla och förbättra
flyktingmottagandet i regionens länder.
Europarådet har sitt ungdomscenter i Budapest. Centret genomför en
omfattande utbildningsverksamhet, som i princip tar sikte på Europarådets alla
medlemsstater.
En organisation med europeisk spännvidd som har sitt säte i Budapest är
European Roma Rights Centre (ERRC). Organisationen ger rättslig hjälp till
romer i domstolsprocesser, men arbetar också med rådgivning, övervakning
och stipendieverksamhet för att främja romers rättigheter. ERRC har ett
samarbete bland annat med svenska DO (ombudsmannen mot etnisk
diskriminering) och med Svenska Helsingforskommittén. Organisationen stöds
av svenska biståndsmedel, dock främst för insatser på Balkan.
Roma Education Fund är ytterligare en svenskfinansierad organisation med
säte i Budapest. Roma Education Fund verkar för att minska utbildningsgapet
mellan romer och icke-romer. Organisationen verkar inom hela regionen och
stöds av Sida.
Röda Korset (ICRC) har ett regionalt kontor i Budapest sen år 1997.
Organisationens syfte i regionen är att utveckla nätverk och kontakter med
media, icke-statliga organisationer samt statliga instanser i Central Europa.

Mänskliga rättigheter i Rumänien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
I Rumänien respekteras i regel de mänskliga rättigheterna. Den utbredda
korruptionen i kombination med bristande resurser samt alltjämt kvardröjande
attityder från ett långvarigt kommunistiskt samhällssystem bidrar dock
fortfarande till brister på detta område.
Rumänien blev medlem i EU den 1 januari 2007. Endast begränsade framsteg
vad gäller reformeringen av rättssystemet och en utveckling mot ett mer
oberoende rättsväsende har härefter kunnat noteras.
I mars 2005 antogs en ny handlingsplan och strategi för reform av
rättsväsendet. En ny kriminallag är under utarbetande men det är fortfarande
osäkert när denna kommer att kunna träda i kraft. Regeringen och parlamentet
har föreslagit kontroversiella ändringar i den gällande brottsbalken.
I kampen mot korruptionen noteras visserligen framsteg bland annat genom
att en lag om en så kallad National Integrity Agency antogs under året men
även här återstår arbete, inte minst på lokal nivå, liksom i kampen mot
organiserad brottslighet. Korruptionen är omfattande främst inom
rättsväsendet och den offentliga förvaltningen liksom inom hälso- och
sjukvården, vilket innebär problem såväl vad gäller EU:s postmonitoringprocess
som i allmänt MR-avseende. Den antikorruptionsmyndighet
som bildades under riksåklagaren, har under året varit
föremål för debatt men såväl detta liksom det särskilda direktoratet under
inrikesministeriet anses dock allmänt professionella av EU:s experter. Ännu har
få mål lett till åtal. En särskild lag om penningtvätt trädde i kraft i december
2002. En nationell myndighet som arbetar med förebyggande och bekämpning
av penningtvätt har inrättats.

Allmänt noteras ytterligare framsteg vad gäller barns rättigheter i Rumänien.
Antalet barn på institution fortsätter minska och levnadsförhållandena för de
återstående har förbättrats. Många barn har också återförenats med sina
familjer eller placerats i fosterhem. För barn med handikapp som är svåra att
placera kvarstår dock problem.
Endast begränsade framsteg har uppnåtts vad gäller situationen för fysiskt eller
psykiskt funktionshindrade som bor på institution. Övergången till andra vårdoch
boendeformer fortsätter men fler åtgärder behövs mot överbeläggningen
på kvarvarande institutioner. En handlingsplan antogs för 2006-2009 och ett
nationellt center för psykisk sjukdom har etablerats med syfte att koordinera
psykiatrireformen.
En strategi- och handlingsplan för bekämpande av handel med människor och
barn har antagits för perioden 2006-2010, och en nationell myndighet med
syfte att samordna, utvärdera och övervaka statliga institutioners insatser mot
människohandel finns sedan ett år tillbaka. Verksamheten inriktas även till viss
del på att utveckla de stöd- och skyddsåtgärder som erbjuds offer för
människohandel vilka återvänder till Rumänien, i stor utsträckning sköts dessa
av NGO:er och det satsas fortfarande inga större resurser. Enligt IOM,
International Organization for Migration, har den interna människohandeln ökat i
Rumänien på senare år. Rumänien utgör såväl ursprungsland- och transit och
destinationsland.
Rumänien har under de senaste åren gjort vissa framsteg vad gäller
minoritetsskydd. En lag mot diskriminering av minoriteter och för
multikulturalism och jämställdhet diskuteras sedan länge i parlamentet. En
nationell strategi för romer antagits och den nationella roma-myndighetens
kapacitet till viss del har stärkts, men implementeringen går långsamt och
romerna utsätts alltjämt för diskriminering och trakasserier.
Media och enskilda journalister utsätts fortfarande i viss mån för påtryckningar
från myndigheter, enskilda politiker och näringslivet. Det händer även att
journalister tvingas avslöja sina källor.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Rumänien har ratificerat alla de sex centrala konventionerna på området
mänskliga rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),
samt de fakultativa protokollen om enskild klagorätt och
avskaffandet av dödsstraffet. De periodiska rapporterna för rapport
nummer fem, med deadline 1999, samt för rapport nummer sex, med
deadline 2004, är ännu inte överlämnade.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR). Rapporterna nummer tre (1994), fyra (1999) och fem
(2004) är ännu inte överlämnade.
− Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
(CERD). Rapporterna nummer 16 (2001), 17 (2003) och 18 (2005)
är ännu inte överlämnade.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
− Konventionen mot tortyr (CAT) Det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr har undertecknats men ännu inte ratificerats.
− Rapporterna nummer två (1996), tre (2000) och fyra (2004) är ännu
inte överlämnade.
− Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de fakultativa
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn.
Rapport tre och fyra väntas i oktober 2007. Dock har ännu inte
rapport nummer ett (2004) överlämnats gällande det tillhörande
protokollet om barn i väpnade konflikter. Detsamma gäller för
rapport nummer ett (2004) gällande det tillhörande protokollet om
handel med barn.
− 1951 års flyktingkonvention samt 1967 års flyktingprotokoll,
ratificerade 1991.
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, ratificerad
2002.
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga

rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen).
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
undertecknades i september. Det fakultativa protokollet ej
undertecknat.
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden är inte undertecknat.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
1991 års grundlag förbjuder tortyr. Av statsmakten sanktionerade mord eller
utomrättsliga avrättningar förekommer inte. Försvinnanden har inte heller
rapporterats. Däremot finns det enligt rumänska Helsingforskommittén ett
antal vittnesmål om misshandel, kränkande behandling och trakasserier på
polisstationer och i fängelser, liksom flera rapporter om dödsfall under
misstänkta förhållanden. Romabefolkningen är i detta hänseende särskilt utsatt.
Vid polisinspektion i häkten i nio län under maj- juni 2006 upptäcktes inga fall
av brott mot de mänskliga rättigheterna. Tre fall av klagomål om icke
acceptabel behandling från polisens sida har inkommit till åklagarmyndigheten.
Antalet fångar i rumänska fängelser sjönk under 2006 och det finns nu ca 32
290 fångar i landets fängelser. Förhållandena i många av landets fängelser är
emellertid fortfarande mycket dåliga. Problem med överbefolkning kvarstår
och inte sällan får interner sova i skift, då två personer ofta tvingas dela säng.
De hygieniska förhållandena är svåra, tillgången till hälsovård och läkemedel
begränsad och TBC och andra sjukdomar utbredda. De flesta interner har
ingen möjlighet att arbeta under sin fängelsetid, utan vistas i sina celler 23
timmar om dygnet, med en timmes rast per dag om det finns tillräckligt med
personal. Personalbrist är ett stort problem. Ofta sitter kvinnor och män på
samma anstalter.
Antalet tillåtna besök och matpaket har gradvis ökat och man har på sina håll
inlett yrkesträningsprogram för att bidra till de intagnas framtida integrering i

samhället. EU anser dock att ytterligare ansträngningar krävs för att flytta
häktade från tillfälligt förvar på polisstationer till häkten.
Fysiskt våld och kränkande behandling är vanligt förekommande och
fortfarande rapporteras om polisövergrepp inklusive våldsanvändning och
dödsfall. Den juridiska kontrollen är svag och det är sällsynt att sanktioner
utdöms eller disciplinära åtgärder vidtas. Polismisshandel utreds i de flesta fall,
men utredningarna är ofta utdragna och insynen i dem bristfällig. Dessutom
leder de sällan till åtal eller fällande domar. Även här är romer särskilt utsatta.
Ett nytt förslag till ny strafflag från 2004, som dock ännu ej har trätt i kraft, gör
det lättare att utdöma andra straff än fängelse för minderåriga. Man har även
utvecklat ett system med särskilda ungdomsdomstolar. I juni 2006 antogs också
en lag som skiljer mellan olika anstalter; maximalt säkra, slutna, halvslutna och
öppna anstalter. Lagen möjliggör även förbättringar i fängelsemiljön och
stärker domarnas översyn av straff som avtjänas.
Regeringen antog emellertid i september 2007 kontroversiella ändringar i den
gällande brottsbalken som kan komma att träda i kraft under 2008. Bland
förslagen nämns:
− Polisen får inte inleda en förundersökning mot någon misstänkt utan
att i förväg underrätta vederbörande om saken.
− En förundersökningen måste läggas efter sex månader om den inte lett
till åtal.
− En anhållen person måste släppas om dess advokat inte infinner sig i
rätten inom 24 timmar.
− Ekonomiskt brottslighet där värdet understiger nio miljoner euro skall
inte betraktas som ett allvarlig brott.
Förslagen har ännu inte trätt ikraft då presidenten vägrat godkänna dem men
kan innebära stora svårigheter för rumänska myndigheter att undersöka och
åtala en rad olika allvarliga brott, inklusive de som rör organiserad brottslighet
och korruption. Organisationer för mänskliga rättigheter menar dock att
förslaget om max 6 månader för förundersökningen inte är en dålig idé. De

inblandade behöver då inte vänta i flera år på en rättegång. Å andra sidan kan
detta innebära att förundersökningen läggs ned efter sex månader i brist på
bevis.
4. Dödsstraff
1991 års grundlag förbjuder dödsstraff.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Frihetsberövanden på politiska grunder utan rättegång rapporteras inte
förekomma. Vissa korruptionsutredningar har dock anklagats för att vara
politiskt motiverade. Anhängare till yogarörelsen MISA, Movement for Spiritual
Integration with the Absolute, hävdar vidare att man regelbundet utsatts för
trakasserier alltsedan 1990-talet. Under året väcktes ett nytt åtal mot dess ledare
och ett tjugotal anhängare för bland annat människohandel, rasism och
ekonomisk brottslighet. Anklagelser om polisövergrepp och andra kränkningar
har även framkommit från bland annat rumänska Helsingforskommittén.
Inga restriktioner gällande inrikes- och utrikesresor förekommer.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det rumänska rättsväsendet har fyra instanser med Högsta domstolen som
sista överprövningsorgan, även för militärdomstolarna. Till dessa ska läggas en
författningsdomstol, som prövar lagstiftningens förenlighet med författningen.
Proceduren för tillsättande av domare och åklagare har reviderats och
justitieministerns roll har reducerats. Högsta domarrådet för övervakning och
disciplinärenden (Superior Council of the Magistracy, CSM), har börjat arbeta
mer aktivt och har numera eget ansvar för anställande och befordran av
domare och åklagare, liksom för disciplinära åtgärder mot dessa. Rådet är dock
fortfarande föremål för debatt. Arbete återstår för att öka transparens och
effektivitet.
Domstolarna i Rumänien är formellt självständiga i sin verksamhetsutövning.
Domstolschefens tidigare rätt att styra mål till vissa domare, vilken har
kritiserats av EU-kommissionen, har numera formellt avskaffats. Ny

lagstiftning har införts, men ännu inte genomförts fullt ut, för att öka
rättsväsendets oberoende och effektivitet. Korruption, bristande personella
resurser och överbelastade domstolar försvagar alltjämt rättssäkerheten i landet
och rättsväsendet är generellt sett långsamt och ineffektivt. Många mål skjuts
upp vilket gör att parterna kan få vänta i flera år på en dom. En omfattande ITreform
pågår och för närvarande har ett elektroniskt handläggningssystem för
att underlätta administrativa processer införts i mer än hälften av landets 237
domstolar.
Ständigt nya lagförslag och ändringar i den rumänska lagstiftningen leder till att
domarna på sina håll tillämpar lagarna olika. Det är svårt att hålla sig
uppdaterade om den senaste lagändringen vilket leder till rättsosäkerhet.
Arbetet med att reformera polisväsendet har givit positiva resultat. Genom en
lag från 2002 fick polisen civil istället för militär status. Detta gäller även
gränspolisen. Rättsliga processer mot poliser äger därmed numera rum i civila
instanser istället för militära domstolar. Frågetecken har funnits kring den
delvis militariserade säkerhetstjänsten och det finns ett behov av ny lagstiftning
som dock försenats p g a att ledarskapet bytts ut flera gånger de senaste åren. I
december tillsattes den före detta utrikesministern Mihai Razvan Ungureanu till
chef för utrikessäkerhetstjänsten, SIE vilket ses som en föryngring och
modernisering av organisationen Den inrikes säkerhetstjänsten heter SRI. De
speciella militärdomstolar som dömer militärer erbjuder liten insyn för
utomstående och har kritiserats av MR-grupper..
Korruptionen i Rumänien fortsätter att vara ett allvarligt och utbrett problem
på alla nivåer i samhället men främst inom polis och rättsväsende,
utbildningsväsendet samt hälso- och sjukvården. Rumänien hamnade 2007 på
70:e plats av 180 i organisationen Transparency Internationals rankning av upplevd
korruption i världens länder. Är 2006 låg Rumänien på 85:e plats av 158 länder.
Den sittande regeringen säger sig ha den politiska viljan att ta itu med
korruptionen och kampen mot korruptionen har högsta prioritet, då denna inte
bara var ett av huvudmålen för EU:s kritik utan även anses utgöra ett hot mot

den nationella säkerheten. Sedan Rumäniens inträde i EU har dock mycket lite
hänt på anti-korruptionsområdet.
Regeringen har antagit en handlingsplan mot korruption för perioden 20052007. Immuniteten för före detta parlamentariker har lyfts. En nationell
antikorruptionsmyndighet, DNA har inrättats direkt under riksåklagaren,
liksom ett direktorat under inrikesministeriet för att undersöka korruption
inom rättsväsendet. Ständiga konflikter mellan den numera avgångne
justitieministern Tudor Chiuariu och åklagarna vid DNA har dock försvårat
arbetet. En lag om inrättandet av en mycket omdiskuterad myndighet, National
Integrity Agency, ANI med syfte att utreda misstanke om politikers olagligt
införskaffade tillgångar, antogs i juni med regeringsdekret men ännu har inga
medlemmar utsetts varför myndigheten inte kunnat börjat sin verksamhet.
Lagar och myndigheter finns således i stor utsträckning på plats, men hittills
har relativt få undersökningar lett till åtal och fällande domar. Dessa har till
stor del handlat om affärsmän och endast ett fåtal av åtalen har rört korruption
på hög nivå inom staten. Utredningen och åtalet mot den förre
premiärministern Adrian Nastase under våren 2006 innebar därmed ett
genombrott. Detta försvagades emellertid av ett utslag i
konstitutionsdomstolen, som gick ut på att även tidigare ministrar av
rättviseskäl (!!) skulle åtnjuta immunitet. Under året har det förts en debatt
kring vem som har rätt begära utredning av ministrar och parlamentariker för
korruption men efter yttrande av Konstitutionsdomstolen äger presidenten
denna rätt.
Åtalade anses formellt oskyldiga tills de är dömda. I brottmål ger man
rättshjälp åt ett begränsat antal kategorier av svarande. Rättshjälp erbjuds också
om den svarande inte har råd med advokat eller av rätten bedöms oförmögen
att själv sköta sitt försvar. I tvistemål finns inget krav på att erbjuda rättshjälp,
men parterna kan begära sådan, antingen från domstolen eller från
advokatsamfundet.
Lagen förbjuder frihetsberövande i mer än 24 timmar utan arresteringsorder.

Enligt nyligen genomföra ändringar i brottslagen kan man inte frihetsberöva
någon utan arresteringsorder från en åklagare. Den misstänkte måste även
underrättas innan tex. avlyssning kan ske. Häktning utöver den tiden, högst
sammanlagt 180 dagar, kan endast beslutas av domstol. Det rapporteras om fall
där häktade hålls i fängelser tillsammans med dömda i strid med såväl rumänsk
som internationell rätt. Organisationer för mänskliga rättigheter menar dock att
lagen rörande häktningstider inte följs och att polisen försummar att informera
medborgarna om deras rättigheter. Häktningstiden i väntan på rättegång kan i
vissa fall uppgå till flera år (lagligen upp till halva den maximala fängelsetid som
den åtalade riskerar). Denna tid räknas sedan bort från strafftiden om den
häktade fälls.
Straffmyndighet inträder vid 16 år. Även för misstänkta ungdomsbrottslingar
är långvarig häktning i väntan på rättegång vanlig. Det händer att minderåriga
förhörs utan närvaro av förälder eller juridiskt ombud och att föräldrarna inte
ens underrättas. När så sker får de besöka häktet endast en gång per vecka.
Domstolar kan utdöma andra straff åt minderåriga än fängelse, t.ex. olika
former av samhällstjänst, och ger numera högre prioritet åt rehabilitering än
bestraffning av ungdomarna.
Fängelsesystemet omorganiserades i oktober 2004. Numera finns 36 anstalter
(varav 25 med maximal säkerhetsnivå), en för kvinnor och två för minderåriga.
Över 4000 anställda har tillkommit men fortfarande saknas 20 procent av
personalstyrkan. Det går en anställd på fem fångar och den tilldelade budgeten
är inte tillräcklig. Antalet interner har minskat från 35 199 i oktober 2006 till
32 292 i juli 2007. Då man anser sig ha plats för ungefär 37 000 fångar har
problemet med överfulla fängelser minskat något, men den rumänska
Helsingforskommittén menar att problemet fortfarande kvarstår. Det
inkommer klagomål om dålig behandling även om förbättringar har skett.
Fortfarande är dock anstalterna trångbodda, läkarvården dålig eller närmast
obefintlig och sociala aktiviteter för de intagna saknas. Situationen för
minderåriga i landets fängelser anses särskilt angelägen. Romerna är
överrepresenterad i brottsstatistiken. Man uppskattar att minst 18 procent av
internerna utgörs av romer.

Ombudsmannainstitutionen, vilken för övrigt Sverige lämnat stöd till,
upprättades 1997 och är indelad i en avdelning för medborgerliga och politiska
rättigheter och en för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Ombudsmannen är emellertid tämligen osynlig i debatten och hans roll inte
helt klar för allmänheten. Ombudsmannen kan enbart kontrollera och
rekommendera - inte fatta beslut eller vidta straffåtgärder. Många ärenden
avskrivs då de inte faller inom ramen för ombudsmannens mandat. Däremot
har institutionen sedan oktober 2003 möjlighet att kommentera ny lagstiftnings
förenlighet med grundlagen före dess ikraftträdande.
En nationell antidiskrimineringsmyndighet, CNCD inrättades 2002.
Myndigheten, som är fristående under parlamentets kontroll, utreder
diskrimineringsmål av alla slag. Myndigheten tog emot 785 anmälningar under
året varav 264 togs upp för behandling. En mycket stor del av dessa härrörde
från det sociala området medan en något mindre handlade om etnisk
diskriminering. Myndighetens budget har hittills varit tämligen begränsad och
först under detta året anser man sig ha erhållit en rimlig budget för att
genomföra sitt arbete. Företrädare för civila samhället anser att lagstiftningen
ska ändras så att CNCD även får möjlighet att utfärda rekommendationer samt
eventuella sanktioner.
7. Straffrihet
Rapporter om polisövergrepp inklusive onödig våldsanvändning och dödsfall
förkommer alltjämt. Att disciplinära åtgärder vidtas efter klagomål är sällsynt,
än mindre att straff utdöms. Polismisshandel utreds i vissa fall, även om
utredningarna ofta är utdragna och insynen i dem bristfällig.
Helsingforskommittéen i Rumänien menar att våldsbrott begångna av poliser
sällan anmäls då man vet att poliser ofta slipper åtal. Även här är romer särskilt
utsatta.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Framsteg kan noteras inom yttrande- och tryckfrihet. Påtryckningar från
myndigheter och politiker mot media anses ha minskat under den nuvarande

regeringen. Konstitutionen förbjuder censur. Det finns ett flertal av
statsmakterna oberoende medier. Revideringen av strafflagen 2004 innebär
bland annat att "förolämpning" avskaffas som brott och att förtal inte längre
skall kunna ge fängelsestraff.
Icke desto mindre kvarstår vissa problem rörande mediefriheten. De flesta TVoch
radiostationer står, liksom de flesta tidningar, i olika grad i ekonomiskt
eller annat beroendeförhållande till antingen politiker eller affärsmän.
Dessutom är det företag som ansvarar för distributionen av alla tidningar
statligt. Rumänien hamnade på 42:e plats av 167 granskade länder i Reportrar
utan gränsers rankning av pressfriheten i världen 2007.
Konstitutionen garanterar förenings- och församlingsfrihet, vilket respekteras
av statsmakten. Rätten att fritt ansluta sig till politiska och fackliga
organisationer är tillgodosedd. Kraven som ställs för att få bilda politiska
partier har dock höjts, vilket gör det svårare för nationella minoriteter eller
regionala intressegrupper att registrera nya partier. Religionsfrihet garanteras i
konstitutionen.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Rumänien är en parlamentarisk republik, enligt det franska systemet, med en
president och en premiärminister. Parlamentet består av två kamrar; senaten
(140 ledamöter) och deputeradekammaren (345 ledamöter). Administrativt är
landet indelat i 42 län (så kallade judet) och dessa är i sin tur indelade i städer,
kommuner och byar. En lag om den lokala administrationen ändrades senast
2004, men inga större framsteg har gjorts i implementeringen av denna. Lagen
har också svagheter gällande uppdelningen av ansvar mellan det lokala och det
nationella styret i Rumänien.
I Rumänien råder politisk pluralism med flerpartisystem. Det finns en
opposition med reella möjligheter att agera, även om flera partier, inte minst
socialdemokraterna (PSD) för närvarande befinner sig i en djup förtroendekris.
Upprepade anklagelser och avslöjanden om maktmissbruk och korruption
undergräver allmänhetens förtroende för de politiska institutionerna och leder

till att de demokratiska spelreglerna luckras upp. Enligt Transparency
Internationals senaste rapport är korruptionen är fortfarande ett stort problem på
alla nivåer i samhället. Rumänska parlamentsledamöter och
regeringsmedlemmar är numera skyldiga att vid varje årsskifte inkomma med
en offentlig redovisning av sina finansiella tillgångar.
Kvinnor är fortfarande svagt representerade i de politiska institutionerna. För
närvarande finns ingen kvinna bland regeringens 18 ministrar och endast 46 av
parlamentets 468 ledamöter är kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Rumänien har ratificerat de åtta centrala ILO-konventionerna om mänskliga
rättigheter, inklusive de två som rör icke-diskriminering i arbetslivet. Enligt
Romani Criss, en av de största organisationerna för romernas rättigheter, finns
det brister gällande integration av romer på den officiella arbetsmarknaden och
diskriminering är vanligt förekommande. Konsekvensen blir att romer tvingas
arbeta svart, emigrera eller bli beroende av det sociala skyddsnätet.
Trots antagen lagstiftning om jämställdhet i arbetslivet har kvinnor fortfarande
betydligt sämre möjligheter att uppnå höga positioner, såväl inom den
offentliga som inom den privata sektorn.
Fackföreningarna är i teorin, men inte alltid i praktiken, oberoende.
Dessa har rätt att förhandla kollektivt, även om de avtal som kommer till stånd
ibland är svåra att genomföra på ett konsekvent sätt. Statsanställda har rätt att
kollektivförhandla om allt utom sina löner, vilka bestäms av regeringen.
Strejkrätten har förbättrats något sedan 1999, men det är på grund av
tidsödande och besvärliga procedurer fortfarande svårt att utlysa strejker.
Anställda inom justitie-, försvars- och inrikesministerierna är förbjudna att
strejka, liksom domare och åklagare. Fackföreningarna spelar en relativt
underordnad roll inom de flesta branscher.
Lagen föreskriver 40 timmars arbetsvecka med övertidsersättning för arbete

därutöver och på helger. Betald semestertid varierar mellan 18 och 24 dagar
per år. Det finns arbetarskyddsnormer för de flesta industrier, även om graden
av efterlevnad varierar, bl. a då utbildad övervakningspersonal saknas.
Tvångs- och barnarbete är förbjudet enligt lag, men handel med kvinnor och
barn i prostitutionssyfte förblir ett allvarligt problem (se avsnitt 13).
Minimiålder för förvärvsarbete är 16 år, men 15-åringar kan anställas med
målsmäns tillåtelse och "i enlighet med deras fysiska utveckling, färdigheter och
kunskaper". Rumänien ratificerade ILO:s konvention om förbud mot vissa
former av barnarbete 2000. Icke desto mindre är barnarbete i form av tiggeri,
gatuförsäljning, oombedd vindrutetvätt vid trafikljus etc. ett utbrett och erkänt
problem. Det finns inget klart statistiskt samband mellan barnarbete och
etnicitet. Med romers sociala och ekonomiska exklusion i beaktande hävdar
man dock att romska barn löper störst risk att hoppa av skolan och börja
arbeta och de riskerar även att bli offer för trafficking.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den rumänska sjukvården brottas fortsatt med problem. De finansiella
resurserna är otillräckliga, administrationen ineffektiv, korruptionen utbredd
och hälsovårdspolitiken i alltför hög grad inriktad på medicinering och
eftervård snarare än på förebyggande åtgärder. Sjukvårdens infrastruktur är
omodern och dåligt underhållen. i en nyligen publicerad studie gjord av
Solidarity Federation, ett yrkesförbund för personal inom hälsovården, uppges så
många som 60% av alla hälsovårdande institutioner vara kraftigt
underbemannade.
Trots att sjukvård enligt lag är kostnadsfri styrs tillgången till även den mest
grundläggande hälsovård i praktiken av patientens ekonomiska resurser.
Sjukvården är en av de sektorer i samhället som är mest korrumperad. I princip
varje sjukhus har en "privat" prislista med hur mycket patienten måste betala.
Fattiga patienter är således beroende av välvilliga släktingar och vänner för att
få vård. Dessutom får läkare och sjuksköterskor ofta betala för att få anställning vid
ett sjukhus. Enligt Transparency International har inga större förändringar skett
under 2007 beträffande den höga korruptionsgraden inom sjukvården.

Romerna är eftersatta även inom hälso- och sjukvården. Det faktum att de ofta
saknar identitetshandlingar försvårar tillträdet till adekvat vård. Även språket
kan vara ett problem. Vidare bidrar det faktum att inte alla romska barn deltar i
skolundervisningen till att kunskapen om hälsovård är bristfällig inom denna
folkgrupp.
Psykvården i Rumänien har efter flera avslöjanden om vanvård under de
senaste åren kritiserats särskilt hårt av såväl EU som enskilda organisationer.
Undernäring, trångboddhet samt brister i hygien och uppvärmning har
rapporterats från många vårdinstitutioner, liksom brist på personal och
läkemedel. I andra fall läggs psykiskt friska personer in på psykiatriska
institutioner i brist på andra boendeformer eller möjligheter till återintegrering i
samhället.
12. Rätten till utbildning
Alla rumänska barn har rätt till kostnadsfri utbildning och skolplikt i tio år. I
den rumänska skolan råder generellt sett brist på såväl kvalificerad personal
som ändamålsenliga lokaler. Klassrummen är ofta överfulla och det råder brist
på utbildningsmateriel och tekniska hjälpmedel.
Situationen för landets universitetsstuderande är besvärlig, med minimala
statliga studiebidrag. Flertalet av landets studenter arbetar därför parallellt med
studierna.
Näst efter hälsovården och rättssystemet anses utbildningssektorn vara mest
korrumperad i Rumänien. Flera fall av fusk vid examen och antagningsprov har
avslöjats och det är inte ovanligt att man kan köpa sig såväl en utbildningsplats
som en examen.
Utbildningssektorn är ett av de områden där situationen för romerna
förbättrats de senaste åren. Bland annat finns vissa pilotprojekt inom
skolväsendet som syftar till positiv särbehandling (kvotering) för
romabefolkningen samt särskilda kontaktpersoner (själva romer) som hjälper
romska barn och deras föräldrar i kontakterna med skola och myndigheter.

Trots detta kvarstår en rad problem. Undersökningar utförda av enskilda
organisationer tyder på att uppemot 25 procent av de romska barnen i
skolpliktig ålder inte går i skolan och att ytterst få av dem som går i skolan
fortsätter att studera efter de obligatoriska 10 åren. Orsaken tros vara en
svårare ekonomisk situation med brist på kläder och skolmateriel hos denna
grupp. Bland romerna beräknas omkring 50 procent vara analfabeter.
Utbildningsministeriet har vidtagit åtgärder mot segregationen av studenter av
annan etnisk bakgrund än rumänsk. Olika projekt och program har
implementerats av utbildningsministeriet, bland annat inom EUkommissionens
PHARE-program "Equal access to education of
disadvantaged groups, with focus on Roma".
Enligt rumänsk lag har alla nationella minoriteter rätt att, på begäran, få
undervisning inte bara i sitt modersmål, utan även i andra skolämnen på sitt
modersmål. För närvarande finns det endast en skola i landet där undervisning
all undervisning sker på romani. Romerna själva menar dock att detta istället
skulle kunna leda till ytterligare segregering med särskilda skolor som
undervisar i romani. Kunskaper i det rumänska språket är dock ett krav för
godkänt avgångsbetyg.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Enligt officiella siffror lever omkring 25 procent av befolkningen under
fattigdomsgränsen, de flesta på landsbygden. Man bör dock beakta att många
fortfarande har sin utkomst i den "gråa" sektorn. Minimilönen i Rumänien är
390 RON, vilket också är detsamma som många får i pension. Detta motsvarar
ca 1100 SEK. Medellönen ligger på ca 980 RON i månaden, vilket motsvarar
ca 2770 kr.
Tillgången till bostäder var tidigare dålig, men har förbättrats även om det är
mycket dyrt att både hyra och köpa sin bostad, särskilt i Bukarest. I samband
med att hyreslägenheter säljs ut till privat ägande har priserna ökat kraftigt.
Kvaliteten på bostäderna varierar och många familjer är trångbodda. Många
bostäder, särskilt på landsbygden, har problem med vattentillförsel och

uppvärmning. Det är ofta vanligt förekommande med elavbrott även i
huvudstaden.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
All form av diskriminering är förbjuden enligt anti-diskrimineringslagen. I maj
2002 trädde lagen om lika behandling och möjligheter för kvinnor och män i
kraft. Där förbjuds all direkt och indirekt diskriminering mellan könen inom
alla områden och principen om lika lön för lika arbete slås fast. Kvinnor har
således formellt samma rättigheter som män. I praktiken förekommer dock
diskriminering.
Hustrumisshandel, våld mot kvinnor samt sexuella trakasserier är utbrett och
utreds sällan. I våldtäktsfall kräver lagen såväl läkarintyg som ett vittne för att
åtal skall kunna väckas, vilket leder till att flertalet utredningar läggs ned.
Förövaren kan också undvika straff om han gifter sig med offret. I en
undersökning gjord 2005 svarade 28 procent av de tillfrågade rumänska
kvinnorna att de någon gång har blivit utsatta för våld av sin partner (verbalt
28, fysiskt 15 eller sexuellt 3 procent). Våld mot kvinnor i hemmet är vanligare
på landsbygden (31 procent) än i storstaden (27 procent). Under första halvan
av 2006 fick rumänsk polis ta emot 549 fall våldtäkter. Våldtäkt inom familjen
tros dock vara starkt underrapporterat. Straff för våldtäkt är från 3-10 års
fängelse. I början av 2004 upprättades en särskild myndighet för att förebygga
och bekämpa våld i hemmet. Dock har kritik riktats från FN vad gäller
uppföljningen av lagens resultat.
2002 antogs en lag om jämställdhet (den första i sitt slag i Rumänien) med
fokus på likabehandling i arbetslivet. Dessutom inkluderas skrivningar om
arbetsgivaransvar för att förebygga och bestraffa sexuella trakasserier på
arbetsplatsen. En nationell handlingsplan för jämställdhet har antagits. En
myndighet för jämställdhetsfrågor upprättades 2005.
Kvinnor är dock sämre representerade på arbetsmarknaden än män, innehar

mer sällan höga poster och deras relativa inkomst är lägre. De senaste åren har
en svag förbättring kunnat skönjas. Antalet kvinnor i parlamentet har sedan
2000 nästan fördubblats till 46 av 468 ledamöter. För närvarande finns inga
kvinnor i regeringen men den tillträdande justitieministern är kvinna.
Internationella och nationella enskilda organisationer har spelat en viktig roll i
jämställdhetsarbetet. Antalet rumänska enskilda organisationer som arbetar
med jämställdhet ökar stadigt. I dag finns det omkring ett 70-tal organisationer
som fokuserar på kvinnofrågor, verksamma inom mänskliga rättigheter, stöd
till kvinnor inom arbetslivet, studier i jämställdhet och socialhjälp.
Rumänien är såväl ursprungs-, som transit- och destinationsland vad gäller
människohandel av kvinnor och barn. Rumänien utgör ett transitland för
kvinnor från forna Sovjetunionen (främst Moldavien, Ukraina och Ryssland)
till EU-länder eller Balkan. Också den interna människohandeln uppges öka.
International Organisation for Migration (IOM) uppskattar att så många som
20 000-30 000 kvinnor varje år lämnar Rumänien som offer för
människohandel. Majoriteten av de kvinnor som faller offer för
människohandel luras iväg genom att de erbjuds fiktiva arbetskontrakt som
dansöser, servitriser, barnflickor, sekreterare etc. Kontaktpersonen i dessa fall
är ofta släktingar eller bekanta.
En lag om bekämpande av människohandel trädde i kraft i november 2001 och
syftar till att stödja dess offer. Den anses dock i viss mån verkningslös eftersom
procedurerna för hur offer identifieras är oklara. Den nationella
handlingsplanen mot människohandel 2006-2010 trädde i kraft i augusti, men
EU-kommissionen anser att det finns arbete kvar för att förbättra gällande
arbete med traffickingoffer i Rumänien. Flera ministerier och myndigheter
uppges vara engagerade i arbetet, även om främst enskilda organisationer
arbetar med stöd till offren. En särskild polisstyrka har satts upp under och
över 50 åklagare arbetar särskilt med fall som rör människohandel.
2004 skapades en nationell myndighet för arbete med offer för
människohandel, liksom ett forskningsinstitut. Bland de frivilliga organisationer
som arbetar mot trafficking råder det delade meningar om hur väl denna
fungerar. Bland annat anses att myndigheten alltför mycket inriktar sig på den

polisiära delen av arbetet och för lite på stöd till offren. En orsak anses vara att
man inte erhåller tillräckliga medel. En databas med statistik över offer – unik i
sitt slag hävdar man - finns sedan januari 2007. Myndigheten har även en
särskild telefonlinje dit offer för trafficking kan vända sig. Dock kan man
endast ringa från en fast telefon då telefonsamtal från en mobil inte är möjligt.
En ny lag om skydd för brottsoffer trädde i kraft 2005. Enligt beslut av
regeringen har utländska offer för trafficking rätt att stanna 90 dagar i
Rumänien för att återhämta sig och för att eventuellt samarbeta med
myndigheterna. Enligt uppgift är det emellertid endast rumänska offer som
erbjuds hjälp.
Det finns ett antal så kallade "shelters" i Rumänien, där offer för
människohandel får hjälp att återanpassa sig till samhället. Det som fanns i
Bukarest har dock lagts ned till följd av brist på resurser. Man planerar att totalt
upprätta 15 regionala boendecenter (för tillfället finns 4), med tre anställda på
vardera. Framför allt är det dock många enskilda organisationer som arbetar
med förebyggande åtgärder, rådgivning, telefonhjälp, rättshjälp, medicinsk och
psykologisk hjälp, socialt stöd etc. Bristande statliga resurser uppges samt
minskande internationellt stöd efter EU-medlemskapet.
Den nationella myndigheten mot trafficking noterar att sedan EU-inträdet då
den europeiska arbetsmarknaden öppnades upp faller nu även allt fler män
offer för trafficking. Det rör sig här oftast om arbetsrelaterad trafficking och
inte sällan ser sig denna grupp inte som offer vilket gör att mörkertalet
sannolikt är stort. Särskilt har denna företeelse under året rapporterats
förekomma i Tjeckien.
15. Barnets rättigheter
Rumänien har anpassat sina lagar till FN:s barnkonvention. EU-kommissionen
ansåg i den sista översynsrapporten inför anslutningen att framsteg har gjorts
gällande barnets rättigheter i Rumänien. Dock finns det fortfarande arbete
kvar, särskilt vad gäller funktionshindrade barn.

Arbetet med att stänga stora, omoderna institutioner har gått framåt och barn
placerats i mer familjeliknande miljöer. Moderna alternativ har skapats för de
minsta barnen och barn med särskilda behov. De flesta av de 85 största
institutionerna är idag stängda. Det arbete som återstår gäller framför allt
funktionshindrade som ofta är svårplacerade. Förhållandena på barnhemmen
är numera oftast acceptabla, dock inte alltid i de återstående stora
institutionerna. Enligt de senaste officiella uppgifterna minskar antalet barn
som befinner sig på statliga institutioner och uppgår till 27.188 medan 49.000
bor i foster- eller ersättningsfamiljer.
Levnadsförhållandena har förbättrats och socialstödssystemet omorganiserats
till att omfatta mer familjestöd. Socialstödet har dessutom decentraliserats och
ett arbete pågår för att bättre samordna arbetet mellan myndigheter som är
ansvariga för barn och familjer, adoptioner och handikappade. Finansiering
saknas dock fortfarande i stor utsträckning även om budgeten för
barnskyddsverksamhet har ökat. Mycket av arbetet är fokuserat på preventiva
åtgärder, för att hindra att barn överges eller lämnas bort.
Nya lagar rörande skyddet för barn och adoption i enlighet med FN:s
barnkonvention och Europakonventionen om mänskliga rättigheter trädde i
kraft den 2005. Internationell adoption är endast tillåten om den som adopterar
är far- eller morförälder till barnet.
En amerikansk rapport från MDRI (Mental Disability Rights International) 2006
pekade på fortsatta brister i vården av funktionshindrade barn. Man sade sig ha
funnit utsvultna barn inne på psykiatriavdelningar för vuxna. Den rumänska
regeringens egna rapport menade dock att de amerikanska uppgifterna till stor
del var felaktiga.
Regeringen samarbetar med många internationella organisationer och
frivilligorganisationer inom alla områden som rör barns rättigheter. Flera barn-,
daghm och andra aktiviteter för barn i svårigheter drivs också av utländska
hjälporganisationer. För svårplacerade barn med handikapp har man tillsatt en
arbetsgrupp som skall studera och förbättra deras levnadsförhållanden.

Barnmisshandel är ett utbrett och svåråtkomligt problem, som sällan anmäls
och där den preventiva lagstiftningen är bristfällig.
Många barn lever fortfarande på gatan, främst i Bukarest. Antalet gatubarn i
Rumänien har uppskattats till ett par tusen. Bland dessa barn är drogmissbruk
och sjukdomar inte ovanligt. Coalition Against Trafficking in Women (CATW)
menar att 5 % av dessa barn är inblandade i prostitution i Rumänien och de ser
även en ökning av trafficking av rumänska gatubarn till Tyskland och Holland
för sexuella ändamål. Enligt en undersökning gjord av enskilda organisationer
och arbetsmarknadsministeriet från oktober 2005 utnyttjas dessutom 5 av 100
barn mellan 5 och 17 år som arbetskraft.
Det förekommer fortfarande att minderåriga sitter i häkte i väntan på
rättegång. Eftersom häktningstiden dras av från en fängelsedom, men inte från
tid som tilldöms på ungdomsvårdsanstalter, begär många minderåriga att få
fängelsestraff i stället för att hamna på ungdomsvårdsanstalt.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
I Rumänien finns ett tjugotal erkända nationella minoriteter. De i särklass
största grupperna utgörs av romer och etniska ungrare.
Författningen och vallagarna garanterar varje erkänd etnisk minoritet en
representant i parlamentets deputeradekammare, förutsatt att minoritetens
politiska organisation uppnår minst 5 procent av det genomsnittliga antal röster
som krävs för att vinna ett mandat. Lagar har dock införts som gör det svårare
för minoritetsgrupper att registrera nya politiska partier. Efter valet 2004 sitter
18 representanter för olika minoritetspartier i deputeradekammaren
(parlamentets andra kammare). Det ungerska partiet, UDMR är medlem av
regeringen och har 32 platser i hela parlamentet. Det finns dock endast en
romsk parlamentsledamot. I Barbulesti, en mindre stad utan för Bukarest
valdes för första gången en rom till borgmästare i oktober förra året. Pro-Europe
Ethnic Roma Party vann valen i staden som vars invånare till 95 procent är
romer.

I och med Rumäniens nya författning från 2003 fick personer som tillhör
etniska minoriteter rätt att tala sitt eget språk i domstolsförhandlingar rörande
civilmål.

Andelen romska barn som går i skolan är låg och ännu lägre ju högre upp man
kommer i utbildningssystemet. Romernas situation på arbetsmarknaden är
också svår och arbetslösheten mycket hög.

2002 antogs ett regeringsbeslut om förebyggande och straff för alla former av
diskriminering. Syftet var att underlätta anmälan och lagföring av brott mot
personer tillhörande minoriteter. Ett Nationellt råd för bekämpande av
diskriminering (CNDD) upprättades för att identifiera och bestraffa sådana
brott. CNCD undersöker diskriminering inom olika områden, bland annat
diskriminering mot romer, mot kvinnor eller män, mot sexuella minoriteter
samt mot hiv-smittade människor. CNCD uppger att de flesta anmälningar rör
etnisk diskriminering.

De flesta problem och brister som nämns ovan uppmärksammas i regeringens
"Strategi för att förbättra romernas situation", som antogs 2001. Omkring 400
så kallad romaexperter har inom ramen för strategin tillsatts att arbeta i
ministerier, prefekturer och lokala myndigheter. Vissa framsteg har skett främst
inom hälsovårds- och utbildningsområdena, där särskilt utbildade
kontaktpersoner, själva romer, hjälper romafamiljerna i deras kontakter med
hälsovårdsinstitutioner och skolor. Genomförandet av strategin drivs till stor
del av de romaorganisationer som är partners i de olika projekten.
Tillsammans med åtta andra länder deltar Rumänien i satsningen "Decade of
Roma Inclusion 2005-2015", som lanserades i Sofia 2005. Rumänien har
därmed åtagit sig att följa en handlingsplan angående utbildning, hälsovård,
boende, kultur och diskriminering.

Enligt den senaste folkräkningen (2002) uppgår romabefolkningen till omkring
560 000 (2,5 procent). Den verkliga siffran är dock, enligt Europeiska
kommissionen och andra bedömare, sannolikt mellan 1,8 och 2,5 miljoner,
vilket skulle motsvara mellan 8 och 11 procent av landets befolkning.
Romerna i Rumänien lever till stor del under fattigdomsgränsen, är socialt och
ekonomiskt marginaliserade, underutbildade, till stor del arbetslösa, med
undermåligt boende, dålig hälsovård och ofta föremål för diskriminering och
trakasserier. Romer är oftare än andra grupper drabbade av sjukdomar och
undernäring. Vidare är olika former av hälsoutbildning ofta svårtillgängliga för
romer, vilket i negativ riktning har påverkat till exempel vaccineringsnivån,
sexualkunskapen samt insikten om effekter av drogmissbruk.
Den utbredda avsaknaden av intyg och ID-handlingar, vare sig det beror på
ointresse eller misstro från romerna själva eller brister och fördomar hos
myndigheter, är ett av de största hindren mot romernas deltagande i samhället.
Romer utan ID-kort erkänns inte som minoritet och utestängs därmed från
olika former av stöd och hjälp från regeringen. Bristen på ID-handlingar, fasta
bostäder och sjukvårdsförsäkringar försvårar ytterligare tillgången till adekvat
och kontinuerlig sjuk- och tandvård.

Lagen om förebyggande av och sanktioner mot all diskriminering har ändrats
för att motsvara EU-krav och säkerställa nationella antidiskrimineringsmyndighetens
oberoende. Ett särskilt kontor under premiärministerns kansli, National Roma Office,
har till uppgift att övervaka romernas situation och genomförandet av romastrategin.
Framstegen har emellertid hittills varit små, bland annat till följd av brist på personal
och budget även om dess administrativa kapacitet har stärkts med bl. a regionala
kontor.
Sida finansierar sedan ett par år tillbaka ett UNDP-projekt för upprättandet av
så kallade Community Centers, det vill säga stödcenter för romer i olika städer.
Där erbjuds de bland annat hjälp att skaffa id-kort, hälsoutbildning,
information om sociala rättigheter, hjälp med att hitta jobb samt att ta igen
förlorad utbildning eller omskola sig.
Nationella rådet mot diskriminering agerar aktivt, men fortfarande
förekommer trakasserier och diskriminering framför allt på lokal nivå vad gäller
tillgången till boende, social service och arbetsmarknad. Romer utsätts

fortfarande för institutionellt våld och förolämpningar, speciellt av polisen.
Romani Criss, en av de största rumänska organisationerna som arbetar med
romafrågor, menar att de mest aktuella problemen för närvarande är illegala
evakueringar av romer från deras bostäder samt det övervåld som poliser ofta
använder i sådana situationer. Inget alternativt boende erbjuds de romer som
evakueras från sina hem och det händer att de evakueras till miljöfarliga
områden. Medvetenheten om romers situation och om romastrategin är
allmänt låg, särskilt i de kommuner där illegala evakueringar äger rum.
Under året väckte flera anti-romska uttalanden av höga politiska företrädare i
Rumänien mycket uppmärksamhet. I maj 2007 uttalade sig presidenten
nedsättande om både kvinnor och om romer. I september var det
premiärministerns tur och även utrikesministern slant med tungan under året.
Situationen för de etniska ungrarna, nära 7 procent av Rumäniens befolkning
(cirka 1,5 miljoner) utvecklas positivt. De etniska ungrarna är främst bosatta i
landets norra och västra delar. I vissa län i Transsylvanien är den ungerska
befolkningen till och med i majoritet. Det förekommer ingen officiell
diskriminering mot ungrare i Rumänien, men väl en relativt utbredd ömsesidig
misstro. Det ungerska partiet med 32 platser i parlamentet (varav 10 i senaten
och 22 i deputeradekammaren) har ett relativt stort inflytande i politiken,
särskilt vad gäller minoritetsfrågor. Det finns ett ungerskspråkigt universitet i
Rumänien. Det är privat och till största delen finansierat av den ungerska
staten. Dessutom har andra universitetet ungerskspråkiga fakulteter.
Genomförandet av lagstiftningen beträffande tillgång till förvaltning och
rättsväsende på ungerska är tillfredställande. Mer kan dock göras inom
polisväsendet. Det finns en mindre grupp ungrare, szeklerna som kräver
oberoende och som under förra året sökte anordna lokala folkomröstningar
om detta.
Religionsfrihet garanteras av författningen och respekteras generellt i praktiken.
Majoriteten (omkring 86 procent) av Rumäniens befolkning tillhör den
rumänsk-ortodoxa kyrkan. I religionsfrihetslagen betecknas denna alltjämt som
den "nationella kyrkan".

Högerextrem press har vid upprepade tillfällen publicerat antisemitiska artiklar
och tidigare har från officiellt håll Rumäniens roll i Förintelsen vid flera
tillfällen förnekats. 2003 upprättade dåvarande regeringen emellertid en
internationell kommitté av historiker, ledd av Elie Wiesel, för att utreda
Förintelsen i Rumänien. Kommitténs rapport offentliggjordes 2004 och lade
ansvaret på rumänska myndigheter för att upp till 380 000 rumänska och
ukrainska judar bragtes om livet. President Traian Basescu har därefter i ett tal
gjort det första offentliga erkännandet av Rumäniens skuld i Förintelsen. En
särskild rumänsk åminnelsedag för Förintelsen den 9 oktober har instiftats.
Utbildning om Förintelsen infördes nyligen men är inte obligatorisk i skolan.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Först 2001 blev det lagligt att vara homosexuell i Rumänien. Då utfärdade den
rumänska regeringen ett dekret som avskaffade den artikel i strafflagen som
kriminaliserade homosexuella handlingar. Vidare trädde en lag i kraft i januari
2002 som straffbelägger alla former av diskriminering baserad på ras,
nationalitet, språk, religion, social status, ålder, kön eller sexuell läggning.
I juni år genomfördes Pridefestivalen för tredje gången i Bukarest, organiserad
av ACCEPT som arbetar för homosexuellas rättigheter. The International Gay
and Lesbian Human Rights Comission (IGlHR) berömde Rumänska myndigheter
för att de upprätthöll säkerheten för 250 000 deltagarna i festivalen. Samma
dag som Pridefestivalen hölls en motdemonstration vars syfte var att söka
hindra Pridedeltagarnas marsch varpå polis ingrep. Flera präster deltog i
motdemonstrationen som organiserats av högerextrema grupper.
18 Flyktingars rättigheter
Rumänien har undertecknat 1951 års flyktingkonvention med 1967 års
tilläggsprotokoll. Den rumänska konstitutionen garanterar asylrätt i enlighet
med de internationella avtalen. Det fanns tidigare en myndighet för
flyktingfrågor som sorterade under inrikesministeriet och utgjorde första
asylinstans. En ny lag avseende flyktingar trädde i kraft 2001 och ytterligare
lagar uppges har utarbetats. Lagstiftningen kan nu till stor del sägas vara i linje
med internationell standard. Flyktingar har nu lagstadgad tillgång till

språkutbildning, yrkesutbildning, arbetsmarknad, social- och hälsovård samt
gratis uppehälle i statliga flyktingförläggningar i högst ett år. Bristande resurser
gör det dock svårt för flyktingar att komma i åtnjutande av dessa rättigheter.
Svenska Migrationsverket har tidigare genomfört ett så kallat twinningprojekt i
Rumänien, som bland annat lett till en ny utlänningslag. Inom ramen för
projektet utarbetades även en nationell migrationsstrategi som började gälla i
2004. En självständig utlänningsmyndighet inrättades 2004 men sedan i år är
denna och myndigheten för flyktingfrågor omorganiserade till en National
Bureau for Aliens.
Bilaterala återtagandeavtal avseende såväl rumäner som tredjelandsmedborgare,
har slutits med ett flertal länder. Inga utlänningar kan utvisas till länder där
deras liv sätts i fara.
Det finns numera tre flyktingförläggningar i själva Bukarest. Den sammanlagda
kapaciteten uppgår nu till 1 440 platser. Asylsökande får, förutom gratis logi
och sjukvård, bidrag för mat, kläder, transport och andra utgifter. Erkända
flyktingar får bidrag motsvarande det som gäller arbetslösa. De uppmuntras
bistås även i viss mån med att finna arbete. Flyktingar har samma sociala
rättigheter som rumäner. Rumänien ses av de asylsökande i första hand som ett
genomgångsland på vägen till västeuropeiska länder.
Rumänien har fått mycket beröm av UNHCR för hanteringen av uzbekiska
flyktingar under vintern och våren 2005-2006. Flera av dessa flyktingar
placerades bl.a. i Sverige. En så kallad Transiton Facility etableras nu i Timisoara
i samarbete med UNHCR där flyktingar från bland annat Irak ska vistas i
väntan på att bli placerade i sina mottagarländer.
19. Funktionshindrades rättigheter
Även om förbättringar kan noteras är villkoren för funktionshindrade och
psykiskt sjuka på institution fortsatt svåra. Situationen för de psykiskt sjuka är
särskilt svår och vården starkt underfinansierad. Rapporter om våld och
vanvård är vanliga. Lagen om skydd för människor med ”psykiska störningar”

från 2002 är ännu ej genomförd. En strukturell reform är påbörjad.
Funktionshindrade saknar lagstadgad hjälp för att få tillträde till byggnader och
kollektivtrafik. Eftersom kollektivtrafiken inte är anpassad till
funktionshindrades behov kan många inte utnyttja de av staten
subventionerade transportrabatter som finns. Funktionshindrade barn som bor
på institutioner är särskilt utsatta.
Ansvaret för frågor rörande funktionshindrade ligger sedan 2003 hos en egen
myndighet. Rumänien har börjat tackla problemen som en del av en större
reform av den sociala sektorn. Målet är att stänga stora institutioner och
utveckla alternativ och bland annat stöd till familjer. En upplysningskampanj
riktad mot allmänheten förbereds också för att öka medvetenheten om
funktionshindrades rättigheter. Rumänien har undertecknat FN-konventionen
om funktionshindrades rättigheter.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Rumänien finns ett antal enskilda organisationer, av vilka ett flertal arbetar
med mänskliga rättigheter. Ambitionsnivån och möjligheten till inflytande
varierar dock. Den rumänska Helsingforskommittén, ACCEPT (som arbetar
för homosexuellas rättigheter), Romani Criss (som bevakar romers intressen),
Open Society Foundation och Rädda Barnen är några exempel på aktiva
organisationer, som även får ett visst genomslag i debatten och i viss mån kan
påverka lagstiftningen. Ett problem för många NGO:er är minskande
internationellt finansiellt stöd efter EU-inträdet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Såväl FN-organen som EU, OSSE och Europarådet bedriver verksamhet i
Rumänien inom olika områden. De har en pådrivande inverkan på
myndigheterna och verksamma enskilda organisationer. Europarådets
kommissarie för mänskliga rättigheter besökte t ex Rumänien i september 2007

och under våren höll OSSE en stor toleranskonferens i Bukarest. Sidas
verksamhet i Rumänien begränsas till stöd till ett roma-projekt. Den svenska
organisationen IM, Individuell Människohjälp, är fortfarande mycket aktiv i
Rumänien. Till följd av EU-inträdet har såväl det internationella intresset som
den internationella finansieringen för rumänska civila samhället minskat.
Ambassaden i Bukarest har i samarbete med bland andra den lokala Rädda
Barnen-organisationen under året bjudit in den svenska barnombudsmannen
för ett seminarium om barns rättigheter samt genomfört ett seminarium om
Corporate Social Responsibility. Mot bakgrund av det minskande stödet till det
civila samhället är det av fortsatt stor vikt att fortsätta stödja Rumänien med
expertutbyten samt via olika EU-program framöver.

Mänskliga rättigheter i Bulgarien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Bulgariens konstitution och lagstiftning i övrigt uppfyller internationella
standarder. Det har inte rapporterats om några systematiska övergrepp mot
medborgarnas mänskliga rättigheter som skulle ha begåtts av landets regering
och myndigheter. Bulgarien har ratificerat de allra flesta internationella
instrument för skydd av mänskliga rättigheter, men brister i samarbetet med
FN:s konventionskommittéer. Under 2007 har konstitutionsändringar
genomförts vilka syftar till att stärka rättssäkerheten i landet i enlighet med
kraven från EU.
Fortfarande förekommer rapporter om att polis gör sig skyldig till misshandel
och överdrivet våld mot enskilda i samband med brottsutredningar, polisförhör
och gripanden. Under året har ett antal fällande domar mot polismän visat en
skärpning av attityden mot detta beteende. Det utbredda bruket att placera
enskilda på institutioner har fortsatt att utgöra den främsta kränkningen
avseende den personliga friheten. Regeringen prioriterar frågan om att finna
alternativ till att funktionshindrade och barn vistas på institutioner och
daghem.
Bulgarisk lagstiftning till skydd för de ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna är heltäckande. Lagstiftningen till skydd mot diskriminering är
mycket bra och modern i en internationell jämförelse och omfattar ett tjugotal
diskrimineringsgrunder inklusive etnisk tillhörighet, religion, politisk åsikt,
sexuell läggning, funktionshinder, ålder och kön. Diskriminering förekommer
dock i stor skala. Kvinnor, funktionshindrade, romaminoriteten och
HBTpersoner är särskilt drabbade av diskriminering.
Samtliga medborgare garanteras tillgång till sociala tjänster inom vård, skola
och omsorg. Bristande resurser medför dock att standarden inom den

offentliga servicen är låg. Stark tillväxt och politiska prioriteringar medför att
standarden sakta förbättras.
Situationen för barn på institutioner och problemet med människohandel,
framför allt med kvinnor för sexuella ändamål, har varit mycket
uppmärksammade under året och högt prioriterade av regeringen.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Bulgarien har ratificerat följande internationella och regionala konventioner:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa protokollen
om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW). Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
undertecknandes 2000, men har ännu inte ratificerats.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT), men inte det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter
och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)

Bulgarien brister uppenbart i sin skyldighet att rapportera till
konventionskommittéerna. Flera rapporter är över tio år försenade.
− Kommittén för konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter –
andra rapporten inlämnad 1993 med nio års försening. Fortfarande har inte
den tredje rapporten som skulle lämnats 1994 inlämnats till kommittén.
− Kommittén för konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter – tredje rapporten inlämnad 1996. Fortfarande har inte
rapportering för 1999 och 2004 fullgjorts.
− Kommittén för konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering – tolfte, trettonde och fjortonde rapporterna inlämnade
1996. Fortfarande har inte rapportering för 1998, 2000, 2002, 2004 och
2006 fullgjorts.
− Kommittén för konventionen om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor – tredje rapporten inlämnad 1994. Fortfarande
har inte rapportering för 1995, 1999 och 2003 fullgjorts.
− Kommittén för konventionen mot tortyr – tredje rapporten inlämnad
2002. Bulgarien skall rapportera till kommittén igen 2008.
− Kommittén för konventionen om barnets rättigheter – en rapport
inlämnad 1995. Under 2007 lämnade Bulgarien in sin andra rapport till
kommittén. Rapporten skulle ha lämnats 1998.
Bulgarien har en stående inbjudan utfärdad till representanter för de särskilda
procedurerna. Under 2006 begärde specialrapportören för handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi samt specialrapportören för
religionsfrihet besök till Bulgarien. Ännu har inga datum för besöken fastställts.
Bulgarien är inte medlem i Rådet för Mänskliga Rättigheter.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Den bulgariska konstitutionen garanterar allas rätt till liv och förbjuder tortyr
och annan grym eller förnedrande behandling. Det saknas dock en straffrättslig
bestämmelse om tortyr, vilket har påpekats av FN:s tortyrkommitté vid
upprepade tillfällen. Handlingar som kan utgöra tortyr behandlas i stället under
andra straffbestämmelser, t ex misshandel.

Fortfarande rapporteras misshandel och övervåld från polisens sida i samband
med brottsutredningar, polisförhör och gripanden, i synnerhet mot personer ur
etniska minoritetsgrupper. Bulgarien har vid upprepade tillfällen fällts i
Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter för brott mot rätten till liv samt
mot förbudet mot tortyr och annan grym eller förnedrande behandling i
samband med polisingripanden och brottsutredningar. Polis har också
anklagats för att inte ingripa till skydd för enskilda. Under sommaren 2007
misshandlades en svensk medborgare till döds av ordningsvakter på en
nattklubb på en semesterort vid Svarta Havet. Filmmaterial som läckte på
Internet visade hur en polisman som befann sig på platsen inte ingrep för att
förhindra den mycket grova misshandeln. Se vidare angående polisen under
avsnitt 7, ”Straffrihet”.
Förhållandena i bulgariska häkten och fängelser är överlag mycket svåra.
Fängelsebyggnaderna är i de flesta fall gamla, dåligt underhållna, bristfälligt
uppvärmda och fyllda långt över sin kapacitet. Vidare är de sanitära
förhållandena undermåliga vilket gör det svårt för internerna att upprätthålla en
dräglig hygien och detta bidrar till att sjukdomar lätt sprids. Förhållandena i
vissa fängelser har varit så dåliga att Europadomstolen har konstaterat att
vistelsen för internerna utgjorde grym och förnedrande behandling. Bulgarien
har också kritiserats för överdriven användning av isolering av fångar. Även
om förhållandena i fängelserna anses ha förbättrats något under senare år och
sedan den situation som Europadomstolen hade att ta ställning till, kvarstår
stora utmaningar för Bulgarien. Planer finns för att rusta upp befintliga
fängelser och för att bygga fler fängelser för att komma till rätta med
överbeläggningen. Begränsade resurser gör dock att arbetet fortskrider mycket
långsamt
Enligt UNHCR:s bulgarienkontor respekterar Bulgarien principen om
nonrefoulement, det vill säga att inte återsända eller utvisa personer till länder
där de kan komma att utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning. Inga politiskt motiverade avrättningar eller
försvinnanden har rapporterats under flera år.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet för samtliga brott har varit avskaffat sedan 1999. Bulgarien har
också ratificerat det andra protokollet till FN:s konvention om medborgerliga
och politiska rättigheter om dödsstraffets avskaffande i fredstid samt protokoll
6 och 13 till Europakonventionen om avskaffande av dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt konstitutionen får ingen berövas sin frihet utan stöd i lag. Detta
upprätthålls i stor utsträckning när det gäller frihetsberövande på grund av
brott eller misstanke om brott. Den nya straffprocesslag som trädde i kraft
under 2006 har bidragit till att ytterligare förstärka respekten för enskildas
frihet. Fortfarande förekommer emellertid godtyckliga arresteringar, främst av
romer och gatubarn, och förbudet att hålla kvar någon längre än 24 timmar
utan beslut av åklagare kringgås ibland.
Institutionalisering av barn och vuxna samt placering av ungdomar på
ungdomsvårdskola eller motsvarande fortsatte att utgöra det främsta problemet
när det gäller respekt för enskildas frihet och personliga säkerhet. Placering på
en institution för psykiskt funktionshindrade sker genom en administrativ
process. Beslut om placering sker ofta slentrianmässigt och skälen för
placeringen är ofta godtyckliga. Beslut om placering på ungdomsvårdskola är
likaså ofta godtyckliga och tillgången till rättshjälp är begränsad i processen.
Konstitutionen ger alla rätt att röra sig fritt i landet och själv välja platsen där
de vill bo. Några restriktioner för utrikesvistelser för bulgariska medborgare
förekommer inte. Konstitutionen försäkrar varje medborgares rätt att lämna
landet och att återvända dit. Bulgariskt medborgarskap kan erhållas vid födseln
eller genom naturalisation. En bulgarisk medborgare som erhållit sitt
medborgarskap vid födseln, kan inte fråntas detta. Det är relativt okomplicerat
för bulgariska medborgare att erhålla pass. Enligt lag tillåts inte utlänningar
som är villkorligt frigivna eller dömts till böter eller skadestånd i Bulgarien att
lämna landet. De tvingas därför stanna i häkte eller fråntas sina pass och
beläggs med reseförbud tills de betalat det de är skyldiga.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt konstitutionen är rättsväsendet självständigt och domare, åklagare och
förundersökningsledare skall endast styras av lagen i sitt arbete. Ett krav inför
Bulgariens EU-inträde var att konstitutionen skulle ändras för att garantera
rättsväsendets självständighet. De konstitutionsändringar som trädde i kraft i
februari 2007 innebär bland annat att ett fristående inspektorat med uppgift att
övervaka arbetet inom rättsväsendet inrättats under Supreme Judicial Council.
Denna uppgift låg tidigare direkt under justitieministeriet. För att öka insynen i
rättsväsendets verksamhet ålägger konstitutionen nu också riksåklagaren och
de högsta domstolarna att lämna in årliga rapporter till Supreme Judicial
Council, vilka ska godkännas av parlamentet. Genom ändringarna i
konstitutionen förlorade också domare, åklagare och förundersökningsledare
den fullständiga straffrättsliga immunitet de tidigare åtnjöt och undantas nu
från straffbarhet endast för handlingar i samband med tjänsteutövning.
Fortfarande finns dock vissa betänkligheter kring rättsväsendets oberoende.
Ett exempel på detta är det potentiella inflytande som justitieministeriet har
över specialistorganet Supreme Judicial Council som bland annat tillsätter
domare. Konkurrensförfarande vid anställning av nya domare är lagstadgat
men det förekommer fortfarande att domare direktutnämns. Trots de
kvarvarande bristerna anses den bulgariska konstitutionens regler om
rättsväsendet enligt Venedigkommissionen vara av europeisk standard.
Framsteg i ansträngningarna för ett mer självständigt rättsväsen gjordes under
2006 då ett system med lottning av ärenden och mål införts för
åklagarkammare och domstolar.
Fortfarande förekommer korruption inom rättsväsendet. Detta tillsammans
med kapacitetsbristen inom rättsväsendet leder med jämna mellanrum till att
principen om likhet inför lagen åsidosätts. Förutom att ett stort antal fall har
preskriberats på grund av att man inte haft kapacitet att hantera alla ärenden,
har ett antal ärenden upptäckts där ansvarig åklagare inte kunnat ge en
godtagbar förklaring varför inga åtgärder har vidtagits efter det att ärendet

registrerats. Flera av dessa ärenden har haft kopplingar till den organiserade
brottsligheten. Förundersökningar om tjänstefel har inletts mot ett större antal
åklagare med anledning av underlåtenhet att hantera inkomna ärenden. Brott
mot individer tillhörande minoriteter behandlas ibland nonchalant och avfärdas
lätt.

7. Straffrihet
Konstitutionen ger parlamentsledamöter begränsad immunitet från åtal för
brott. Proceduren för lagföring av statliga funktionärer har också väsentligt
förenklats de senaste åren men de är ofta utdragna och leder sällan till fällande
domar.

Tilltalade i brottmål har rätt att få del av åtalet och bevisning samt att lägga
fram egna bevis. En frihetsberövad person har rätt att ta emot besök av
anhöriga. Möjlighet finns att tilldelas en offentlig försvarare. Genom den nya
rättshjälpslagen från 2005 utvidgades möjligheten till offentligt biträde. Under
2005 antogs också en ny straffprocesslag i syfte att stärka den enskildes
rättigheter i processen. Till den nya straffprocesslagen knyts förhoppningar att
komma tillrätta med problemet med utdragna brottsutredningar. Respekten för
rätten att få sin sak prövad inom rimlig tid har under lång tid varit ett stort
problem för Bulgarien, vilket ett stort antal fällande domar i Europadomstolen
vittnar om.

Under avsnitt 3 framgår att polis i Bulgarien gör sig skyldig till misshandel och
övervåld och att detta främst drabbar personer ur de etniska
minoritetsgrupperna. Utredningarna om övergrepp begångna av poliser går
ofta mycket långsamt och åklagarmyndigheten beslutar ofta att inte åtala med
svepande argument som hänvisar till att det varit motiverat att använda våld i
den uppkomna situationen eller att användandet av skjutvapen varit lagenligt.

Bulgarien har militärdomstolar som dömer i mål rörande militär och polisiär
personal samt mål rörande nationell säkerhet. Specialdomstolar kan inrättas
genom lag. Extraordinära domstolar är förbjudna enligt konstitutionen och
förekommer inte.
En särskild procedur tillämpas om den tilltalade i ett brottmål inte är myndig.
Straffbarhetsåldern är 14 år.
Redan 2003 inrättades ett ombudsmannaämbete i Bulgarien. Först två år senare
lyckades man välja en ombudsman och uppstarten av arbetet gick trögt. Nu
synes ombudsmannen vara fullt verksam. Lagen som upprättar
ombudsmannainstitutionen har utsatts för kritik bland annat avseende
begränsningar av ombudsmannainstitutionens granskningsrätt samt att endast
parlamentsledamöter och parlamentariska grupper är berättigade att nominera
ombudsmannakandidater.

En viss förändring i attityden mot polisens våldsanvändning kan dock ses. I
november 2007 dömdes fem poliser i Militärdomstol för att ha mördat Angel
Dimitrov som misstänktes ha varit inblandad i organiserad brottslighet. Även i
andra fall har åklagares beslut att inte väcka åtal rivits upp efter granskning
vilket resulterat i fällande domar mot polismän.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen garanterar yttrande- och tryckfrihet, samt medias frihet. Censur
förbjuds av konstitutionen och man har inte fått indikationer på att det
förekommer. Inom media finns, trots ett visst mediemonopol, ett brett
politiskt åsiktsspektrum representerat och inga rapporter om internetcensur har
framkommit.
En viss tvekan till att ta upp fall rörande överträdelser av yttrandefrihetens
begränsningar i fråga om diskriminering fanns länge hos många åklagare och
åtal för till exempel hets mot folkgrupp ogillades oftast med hänvisning till
yttrandefriheten. Som exempel kan nämnas dagstidningen Ataka och kabeltvkanalen Skat, vilka det nationalistiska och främlingsfientliga partiet Ataka står
bakom. Både tidningen och tv-kanalen har tillåtits att obehindrat sprida
rasistiska budskap riktade mot Bulgariens etniska och religiösa minoriteter ofta
signerade partiledaren Volen Siderov själv. I början av år 2006 stämde en

sammanslutning av enskilda organisationer representerande olika
minoritetsgrupper Siderov för hets mot folkgrupp. Siderov har både fällts och
friats och ett par processer pågår fortfarande. Utfallet av processerna visar på
en glidning mot en större respekt för minoritetsgruppers rättigheter i
förhållande till yttrandefriheten.
Lagstiftningen till skydd mot ärekränkning, som i större utsträckning skyddar
offentliga personer än privatpersoner, har vid flera tillfällen använts mot
journalister som ägnat sig åt undersökande journalistik beträffande statliga
representanter, vilket Bulgarien har dömts för i Europadomstolen.
Förenings- och mötesfrihet garanteras av konstitutionen. Grupper som vill hålla
offentliga möten måste söka tillstånd hos myndigheterna. Tillstånd ges i
allmänhet till de grupper som är officiellt registrerade. Det finns uppgifter om
att personer från vissa minoritetsgrupper ofta stöter på svårigheter vad gäller
att erhålla sådana tillstånd.
Konstitutionen föreskriver religionsfrihet samtidigt som den framhåller den
bulgariska ortodoxa kyrkans särställning. I en särskild lag regleras religiösa
gruppers verksamhet. Lagen anger att religionsfriheten är grundläggande,
absolut, subjektiv, personlig och okränkbar. För att få utöva sin religion
offentligt eller driva skolor, sjukhus eller andra sociala inrättningar krävs dock
registrering för andra religiösa samfund än den bulgariska ortodoxa kyrkan.
Registrering har beviljats över 70 olika religiösa samfund. Domstolen i Sofia
som skall utfärda registreringen inhämtar först yttrande från direktoratet för
religionsfrågor som lyder direkt under premiärministerns kansli. Yttrandet är
endast vägledande, men väger i praktiken tungt. Under hösten 2007 avslogs en
ansökan om registrering av en fristående ortodox kyrka. Ansökan avslogs på
formella grunder, men den egentliga grunden tyckas ha varit att endast en
ortodox kyrka får existera i Bulgarien. Detta var också bakgrunden till den mest
uppmärksammade händelsen rörande religionsfrihet i Bulgarien under senare
år. Under sommaren 2004 utrymde polisen med tvångsmedel cirka 250 kyrkor
och kloster tillhörande den ortodoxa så kallade alternativa synoden (som inte

erkänner den officiella patriarken). Byggnaderna överlämnades efter tillslaget
till Bulgariens ortodoxa kyrka. Europadomstolen för mänskliga rättigheter i
Strasbourg har till följd av detta tagit emot ett mycket stort antal klagomål,
vilka kommer att behandlas gemensamt.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Enligt konstitutionen är Bulgarien en republik med parlamentariskt
styrelseskick, vari makten utgår från folket. Politiken skall enligt konstitutionen
grunda sig på principen om politisk pluralism.
Den politiska verkligheten speglar konstitutionens ord väl och ett stort antal
partier är verksamma i Bulgarien. Den nuvarande regeringen består av en
koalition av tre partier – Bulgarian Socialist Party (BSP), det tidigare
regeringspartiet National Movement Simeon II(NMS II), samt det turketniska
partiet Movement for Rights and Freedom (MRF) och betecknas bäst som en
mitten-vänsterregering.
Alla bulgariska medborgare över 18 års ålder och som inte omyndigförklarats
eller sitter i fängelse har rösträtt. Oppositionen är aktiv, valen är hemliga och
alla röster räknas lika. Valdeltagande är generellt lågt, endast omkring 50
procent av de röstberättigade brukar gå till valurnorna. Allmänna val ägde
senast rum i juni 2005. Presidentval genomfördes i oktober 2006. Senaste
genomförda valen var lokalvalen som hölls i oktober 2007. Uppgifter om
röstköp förekommer i samband med alla val. Det är oftast fattiga personer ur
minoritetsgrupper som säljer sin röst för en mindre summa pengar, men röster
uppges ha köpts från alla samhällsskikt. Riksåklagaren har efter lokalvalen tagit
ett krafttag mot röstköp och flera personer som varit inblandade i köp av
röster i samband med lokalvalen har åtalats och väntar på rättegång.
Det finns ingen legal inskränkning för kvinnors valbarhet. Kvinnor är dock
underrepresenterade i såväl parlament som regering. Av parlamentets
ledamöter är 188 män och 52 kvinnor, vilket motsvarar en kvinnlig
representation om 21 procent. I regeringen är 14 ministrar män och fyra
ministrar kvinnor.

Det finns inga legala hinder för deltagande i politik för minoriteter och totalt
34 platser av 240 i nationalförsamlingen innehas av personer från etniska
minoriteter. Av dessa har endast en romskt ursprung. Lagen tillåter dock inte
att politiska partier bildas på etniska eller religiösa grunder. Trots detta kan
turkbulgarernas talan sägas föras av MRF, Movement for Rights and Freedom
somäven sitter med i koalitionsregeringen. Ett romaetniskt parti, Euroroma, finns
registrerat men lyckades inte ta sig in i parlamentet vid se senaste
parlamentsvalen. Emellertid har den bulgariska konstitutionsdomstolen vid
upprepade tillfällen avslagit det Makedonsketniska partiet OMO Ilindens
ansökan om registrering. Senast var i oktober 2007, vilket innebar att partiet
inte kunde delta i lokalvalen. De bulgariska myndigheterna har i tre fall sedan
2001 dömts för brott mot artikel 11 av europeiska konventionen för mänskliga
rättigheter avseende den makedonska minoritetens rätt att organisera sig.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Efter att under många år ha haft en mycket hög arbetslöshet har Bulgarien i
slutet av 2007 kommit ner till samma nivå som snittet för EU – strax över sex
procent. Antalet arbetstillfällen ökar snabbt inom den privata sektorn, särskilt
inom processindustrin, handeln och jordbruket. Inom vissa sektorer råder idag
arbetskraftsbrist.
Vissa mindre reformer inom arbetsrätten har gjorts de senaste åren. Bland
annat har ett statligt organ med ansvar för verkställande av arbetsrelaterad
lagstiftning upprättats. Arbetsrättslagstiftningen respekteras generellt inom den
offentliga sektorn. Lagstadgad minimiålder för arbete är 16 år respektive 18 år
för hälsofarligt arbete. Arbetsrätten föreskriver 40-timmars vecka med rätt till
åtminstone ett dygns vila per vecka. Lagstadgad semester uppgår till minst 20
dagar per år. Bulgarisk lagstiftning till skydd mot diskriminering är mycket
omfattande och modern i en internationell jämförelse och omfattar ett tjugotal
diskrimineringsgrunder, inklusive etnisk tillhörighet, religion, politisk åsikt,
sexuell läggning, funktionshinder, ålder och kön. Lagen tillämpas dock ofta
godtyckligt eller inte alls på många av landets arbetsplatser. Under 2005
upprättades en oberoende kommission för skydd mot diskriminering. Se mer

om vissa gruppers ställning på arbetsmarknaden under avsnitt 14-19.
Konstitutionen föreskriver alla medborgares rätt till en hälsosam och ickeskadlig
arbetsmiljö och förbjuder alla former av tvångsarbete. Långt ifrån alla
arbetsplatser klarar dock av att leva upp till dessa krav. De vanligaste
problemen är avsaknad av skyddskläder och -utrustning samt bullrig miljö.
Minimilönen är 180 leva per månad (cirka 900 kronor). Utifrån denna lönenivå
är det mycket svårt att skapa en dräglig levnadsstandard, varför många tvingas
skaffa sig en extrainkomst. Minimilönen höjs till 220 leva 2008. Införande av
enhetsskatt på tio procent kommer att påverka de lägst betalda negativ genom
att de lägsta inkomsterna tidigare varit undantagna från beskattning.
Vissa yrkesgrupper, bland annat läkare, är enligt lag skyldiga att ingå i statliga
fackföreningar. Sammantaget är cirka en tredjedel av den cirka 2,3 miljoner
stora arbetskraften organiserad. Medlemskapet i fackföreningarna minskar
konstant och få arbetstagare inom framförallt små och medelstora företag är
organiserade. Nedgången anses bland annat bero på vissa yrkesgruppers
missnöje med att regeringen i allt för stor utsträckning dikterar villkoren och
strukturen för fackföreningar. Konstitutionen föreskriver strejkrätt, vilket
respekteras. Under 2007 har flera demonstrationer och strejker ägt rum. Den
mest uppmärksammade och omfattande var lärarstrejken som pågick sex
veckor under höstterminen. Lärarna krävde en fördubbling av lönerna, men
fick i slutänden nöja sig med en ökning med 22,5 procent. Genom särskild
lagstiftning begränsas strejkrätten för vissa nyckelgrupper i den offentliga
sektorn, energiförsörjningen samt kommunikationer.
Under 2007 har stark kritik riktats mot ett förslag om att begränsa rätten till
arbetslöshetsersättning till 18 månader då denna begränsning till allra största
del kommer att slå mot romerna där arbetslösheten uppgår till cirka 70-80
procent och i vissa områden närmast är total. Socialministern Emilia
Maslarovas förslag drivs under parollen ”end the profession of the
unemployed”.

Bulgarien har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner. ILO har vid flertalet
tillfällen kritiserat Bulgarien för att inte leva upp till åtagandena avseende
ickediskriminering i arbetslivet.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Bulgarien har förhållandevis många läkare och sjukhus. Jämfört med Sverige
har Bulgarien fler läkare per 1000 invånare. Tillgången till sjukvård och kvalitén
på vården varierar dock kraftigt mellan olika regioner i Bulgarien. Den
allmänna sjukförsäkringen är obligatorisk för bulgariska medborgare och alla
som är stadigvarande bosatta i landet. Besök på lokal poliklinik kostar mycket
lite, omkring tio kronor, men kan innebära så lång väntetid att de som har
pengar väljer privatläkare i stället. Även om avgiften är mycket låg för de allra
flesta bulgarer, finns det grupper som inte klarar av att betala avgiften. Detta
gäller främst de fattigaste romerna. Läkare är i en europeisk jämförelse mycket
lågt betalda. Många läkare driver privat mottagning vid sidan om sitt arbete
inom den offentliga vården.
Sjukvården har länge ansetts vara en av de sektorer där korruption är mest
utbrett. Korruption inom sjukvården förekommer fortfarande och är ett
problem. Det finns möjlighet att via mutor få förtur till vård och många
patienter tvingas även betala en extra, otillbörlig kompensation till läkaren för
att få adekvat vård. Detta påverkar i stor utsträckning de fattigas tillgång till
vård.
Hälsosektorns andel av statsbudgeten uppgår till 4,2 procent. Denna siffra har
varit oförändrad sedan 2006 och förblir, trots en ökning av anslaget till
hälsosektorn med 175 miljoner euro, oförändrad även 2008. De ökade
anslagen till hälsosektorn hindras delvis från att nå full effekt av det för visso
förbättrade men fortfarande ineffektiva systemet.
Det förekommer diskriminering i vården och utsatta grupper ,exempelvis
romer, har en markant sämre hälsa än genomsnittet för den bulgariska
befolkningen. Se vidare under avsnitt 14-19.

12. Rätten till utbildning
Skolan är obligatorisk fram till 16 års ålder. Ingen avgift utgår för statliga skolor
upp till universitetsnivå. Det finns även privata avgiftsbelagda skolor.
Skolböcker är kostnadsfria fram till fjärde klass men bekostas därefter normalt
av eleven.
Skolan av idag står inför många problem – otillräckliga resurser, låga lärarlöner,
skolor som förfaller och elever som hoppar av. Skolan är mycket segregerad
och urvalet av elever till vissa skolor sker ofta på basis av vilka som har råd att
betala för privatlektioner. Utbildningssektorns andel av statsbudgeten uppgår
2007 till 4,2 procent och utbildning angavs tillsammans med vård och social
omsorg som ett av tre prioriterade områden i arbetet med budgeten för 2008.
För att komma till rätta med den kraftiga segregationen i skolan finns bland
annat program för att bussa barn från de romadominerade bostadsområdena
till skolor i andra områden. Fördomar bland lärare och föräldrar och låg
utbildningsnivå och bristande studietradition i romafamiljer gör dock att
åtgärder för att integrera romabarn i skolan ofta möter på motstånd och får
begränsad framgång.
Statistik från senare år visar att fler pojkar än flickor går i grundskolan och att
så är fallet särskilt bland romska barn. Skolan brister också ofta i fråga om
objektiv yrkesvägledning. Flickor väljer till stor del traditionell utbildning inom
vård och serviceyrken. Fler kvinnor än män tar ut universitetsexamen. Se
vidare om skolgång och utbildningsnivå för romaminoriteten under avsnitt 16.
Vissa försök att underlätta för elever från fattiga familjer att kunna fullfölja sin
skolgång görs. Ett nytt program som syftar till att höja barns levnadsstandard
och sträcker sig mellan åren 2008-2018, antogs i november 2007 och syftar
bland annat till att motverka att barn från fattiga familjer avbryter sin skolgång
för tidigt.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Sedan den omfattande samhällsomvandlingen och den finansiella och
ekonomiska kris som följde på kommunismens fall har levnadsstandarden

under 2000-talet stadigt ökat. Bulgarien har de senaste åren haft en tillväxt på
6-7 procent men är fortfarande det fattigaste landet i EU. BNP per capita
beräknades för 2006 till 3 500 EUR och tillväxten för 2007 uppskattas till
omkring 6,4 procent. Regeringens högsta prioritet är ekonomisk tillväxt och
stabilitet vilket innebär att många sociala reformer får stå tillbaka. De statliga
lönerna har inte följt den privata arbetsmarknadens utveckling de senaste åren
vilket har lett till ett utbrett missnöje bland de statsanställda vilket tagit sig
uttryck i flera demonstrationer och strejker under 2007.
Skillnaderna i levnadsstandard är stora mellan stad och landsbygd och mellan
genomsnittet av befolkningen och framför allt romaminoriteten. Kvinnor är
också överrepresenterade bland landets fattiga. Enligt UNDP:s beräkningar
lever cirka 20 procent av Bulgariens befolkning på under 4 USD om dagen.
Bland romabefolkningen är situationen än svårare: 82 procent lever på under 4
USD om dagen och 29 procent på under 1 USD om dagen. Se vidare om
romaminoritetens situation i avsnitt 16.
Bulgarien återfinns på plats 53 av 177 på UNDP:s Human Development Index
och har klättrat två placeringar sedan förra året. Bulgarien har sedan 1980 haft
en stadigt uppåtgående trend enligt UNDP:s bedömningar.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Enligt konstitutionen är diskriminering på grund av kön förbjuden.
Fortfarande råder mycket traditionella värderingar kring kvinnors och mäns
roll i familjen och i samhället vilket leder till att diskriminering av kvinnor
förkommer i flera avseenden.
Vissa rättsliga framsteg har gjorts beträffande jämställdheten i arbetslivet
mellan män och kvinnor. Genom att några av EU:s nyckeldirektiv på området
börjat gälla har åtminstone på papperet rätten till lika lön och
anställningsförhållanden och anställningstryggheten för gravida kvinnor stärkts.
Förbudet mot natt- och övertidsarbete har tagits bort. Fortfarande är dock

löneskillnaderna stora. Kvinnors löner uppgår till 84 procent av männens.
Kvinnorna dominerar inom lågstatus- och lågavlönade sektorer som
utbildning, hälso- och sjukvård och serviceyrken. Därtill är arbetslösheten
högre bland kvinnor än män, vilket utgör en viktig förklaring till att två
tredjedelar av de fattiga i Bulgarien utgörs av kvinnor och barn.
En anledning till kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden är den
traditionella uppfattningen att det är kvinnan som skall ta det största ansvaret
för hem och familj. Bulgarien är idag det land i Europa med längst
föräldraledighet, men förmånen tillkommer enbart mödrar. Den traditionella
synen på könsrollerna befästs av domstolarna som i vårdnadstvister
regelmässigt tilldelar vårdnaden om barn till modern med motiveringen att
kvinnor är bättre lämpade att ta hand om barn.
Våld i hemmet blev straffbart 2005, men fortfarande är våld mot kvinnor är
emellertid vanligt förekommande En tendens att se misshandel i hemmet som
en privat angelägenhet lever kvar, vilket leder till att många kvinnor inte
polisanmäler övergrepp.
Handel med kvinnor, främst för sexuella ändamål, är ett stort problem i
Bulgarien. Landet är främst ett transitland men fungerar i allt större
utsträckning som ursprungsland och, med den ökande turismen, till viss del
även som mottagarland för offer för människohandel. Det förekommer också
människohandel inom Bulgarien. Köp av sexuella tjänster är inte kriminaliserat
och sker med tämligen stor öppenhet. Kampen mot människohandel är en
högt prioriterad fråga för den bulgariska regeringen och under de senaste åren
har ny lagstiftning som kriminaliserar människohandel antagits och en nationell
kommission mot människohandel inrättats. Kommissionen förde en anonym
tillvaro under sitt första år, men har under 2007 på allvar startat sitt arbete och
är nu mycket aktiv och synlig. Människohandeln är i stor utsträckning kopplad
till den organiserade brottsligheten. Tack vare de kraftansträngningar som
Bulgarien gjort under starkt tryck från EU att bekämpa den organiserade
brottsligheten har närmare 40 kriminella grupper sprängts under 2007 och

förundersökningar pågår mot ett stort antal individer. Under hösten 2007
uttalade sig såväl presidenten, inrikesministern, justitieministern och
riksåklagaren mot en legalisering av prostitution, med hänvisning till att detta
underlättar för människohandlare och riskerar att göra Bulgarien till ett
attraktivt mål för dessa. Bulgarien har ratificerat Europarådets konvention om
åtgärder för att bekämpa människohandel, vilken träder i kraft 1 februari 2008.
Kvinnor ur minoritetsgrupper är dubbelt utsatta. Romska kvinnor och flickor
är kraftigt överrepresenterade bland offren för människohandel. Bland
romerna finns många flickor som föder barn i mycket ung ålder vilket bidrar
till deras utanförskap och fattigdom. Detta utanförskap gör dem även mer
utsatta för människohandel. Regeringen erkänner inte äktenskapen men har
inte på något effektivt sätt angripit detta problem. Romska kvinnor möter
kraftig diskriminering inom sjukvården, särskilt mödravården. På vissa sjukhus
placeras romakvinnor på särskilda förlossningsavdelningar, skilda från övriga
mödrar. En rättegång mot ett sjukhus i Sofia för denna typ av diskriminering
pågår.
15. Barnets rättigheter
Den officiella statistiken visar att strax under 10 000 barn lever på olika slag av
institutioner i Bulgarien. Dessa institutioner benämns ofta felaktigt
”orphanages”. Sanningen är att endast omkring tio procent av de
institutionaliserade barnen är föräldralösa. De flesta har institutionaliserats vid
mycket låg ålder på grund av olika, ibland mycket lindriga, funktionshinder
eller för att deras föräldrar inte har möjlighet att eller vill ta hand om dem. Barn
födda av romska föräldrar är överrepresenterade på institutionerna. Föräldrar
anses ha en ”okränkbar rätt” att bestämma över sina barn och detta tycks
accepteras mer eller mindre okritiskt och ges företräde framför principen att
alltid sätta barnets bästa i centrum, då barn placeras på institution eller speciella
internatskolor på enbart föräldrarnas begäran. Förhållandena på institutionerna
är generellt sett mycket svåra och hamnade i strålkastarljuset under hösten
2007 genom BBC:s dokumentärfilm ”Bulgaria’s Abandoned Children”. De
främsta problemen är föråldrad utrustning, institutionsliknande förhållanden
med sovsalar och bristande kompetens hos personalen. Många av

institutionerna är också belägna så avsides att barnens möjligheter till god
skolgång och hälsovård är högst otillräckliga. Vissa materiella förbättringar har
skett under året, vilket i hög grad är ett resultat av påtryckningar från EU. .
Ett problem för många institutionaliserade barn är det juridiska vakuum de
hamnar igenom att föräldrarna i många fall behåller den legala vårdnaden. Den
faktiska vårdnadshavaren, institutionen, kan inte föra barnets talan eller ta
beslut i föräldrarnas ställe. I de fall den legala vårdnaden om barnet faktiskt
anförtros institutionen skapas ett situation där institutionens föreståndare är
företrädare för båda parterna i processen.
I november 2007 antogs en nationell strategisk plan för perioden 2008-2018
för att förbättra levnadsstandarden för landets barn, i synnerhet barn från
fattiga familjer, övergivna barn och handikappade barn. Förväntade resultat av
strategin är en minskning av barn som tvingas sluta skolan och börja arbeta,
minskning av antalet barn på institutioner och ökning av antalet handikappade
barn som kan delta i undervisningen på vanliga skolor. Bulgarien har länge
arbetat med dessa problem och även om förbättringarna kommer sakta så visar
statistiken ett minskande antal institutionaliserade barn. Bulgarien arbetar hårt
för att stänga institutioner och finna alternativa sätt att ta hand om barnen.
Stöd ges till familjer som vill ta hand om sina barn och verksamhet under
dagtid motsvarande dagcenter har startat upp i liten skala. De vanliga skolorna
är numera också skyldiga att även ta emot barn med särskilda behov. Ett
mindre antal barn har också kunnat tas omhand i fosterfamiljer.
Minimiålder för militärtjänstgöring är 18 år.
Barn, i synnerhet romer, drabbas i allt högre utsträckning av människohandel.
Uppskattningsvis är ungefär en tiondel av dem som blir offer för
människohandel barn.
En företeelse som än så länge endast har observerats i Bulgarien är så kallad
”baby trafficking”. En organiserad liga för gravida kvinnor till utlandet, främst

Grekland och Frankrike, där de stannar tills barnet är fött. Barnet lämnas sedan
omedelbart över till ”adoptivföräldrarna” och kvinnan återvänder till Bulgarien
med en liten summa pengar på fickan. Det är främst unga romakvinnor som
utnyttjas.
Den statliga myndigheten State Agency for Child Protection med ansvar för att
förbättra barnens situation, lider av fortsatt brist på resurser och samordning
med ansvariga ministerier. I Bulgarien finns ett antal enskilda organisationer,
nationella och internationella, som driver frågor om barnens rätt.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
kulturella minoriteter samt urfolk
Konstitutionen tillåter ingen diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. I
praktiken förekommer dock diskriminering, främst av romerna vilka utgör
cirka sex procent av befolkningen. Turkbulgarerna utgör cirka tio procent av
befolkningen men är numera mer eller minde integrerade i det bulgariska
samhället.
Det är först under de senaste tio åren som den bulgariska regeringen har drivit
någon egentlig integrationspolitik, vilket varit tydligt kopplat till strävandena
efter EU-medlemskap. Romernas situation behandlas också sedan ett par år
tillbaka utifrån ett etniskt diskrimineringsperspektiv i stället för som tidigare
som ett socialt problem. En integrationsstrategi avseende romafrågor togs fram
för tre år sedan. Strategin har fått utstå kritik för att den inte innehåller förslag
på tillräckliga reformer på ett antal grundläggande områden såsom hälsa,
utbildning och bostäder samt för att inte tilldelas tillräckliga resurser. Sedan
programmet invigdes för tre år sedan har endast mindre resultat uppnåtts och
efter Bulgariens inträde i EU i januari 2007 tycks motivationen till att
genomföra reformer ha minskat och integrationsarbetet har stagnerat.
En tioårig integrationsplan, A Decade of Roma Inclusion, lanserades under 2005
iBulgarien och åtta andra länder i Öst- och Centraleuropa. Initiativet, som varar
mellan 2005 och 2015, syftar ytterst till att bryta isoleringen och
diskrimineringen mot Europas romabefolkning. Projektet invigdes med buller

och bång, men under de tre år som snart har förflutit har inga noterbara
resultat uppnåtts.
Hälsosituationen bland romabefolkningen är väsentligt sämre än genomsnittet
för Bulgarien. Bland annat når endast 5 procent av romerna pensionsålder i
jämförelse med 35 procent för resten av befolkningen. Detta beror bland annat
på att många romer inte har råd att ha en sjukförsäkring och mer än en
tredjedel känner inte ens till vilka möjligheter till sjukvård som finns. Dessutom
saknar många romer identitetshandlingar som är nödvändiga för att få vård.
Andra faktorer som påverkar många romers hälsotillstånd är undermåliga
sanitära förhållanden och ibland mycket bristfälliga bostäder. Romabarnen
drabbas särskilt hårt. Under 2006 utbröt en gulsotsepidemi bland romabarn i
staden Plovdiv. Spädbarnsdödligheten bland romer är i vissa delar av landet så
hög som 25 spädbarn av 1000 födda, jämfört med 12 per 1 000 födda för
landet i dess helhet. En hälsostrategi för etniska minoriteter antogs under 2005.
Strategin syftar till att förbättra minoriteters hälsa dels genom att utöka antalet
personer ur romabefolkningen som omfattas av den statliga
sjukvårdförsäkringen. Problemet är dock fortfarande stort.
Enligt UNDP hoppar 32 procent av de romska barnen av skolan i förtid,
jämfört med åtta procent för bulgarer och sex procent för den turkiska
minoriteten. Därtill fortsätter endast en procent av romska barn sina studier
efter 16 års ålder. Under senare år har även analfabetismen ökat bland
romaminoriteten.
En stor del av romaminoriteten bor i dåliga bostäder som ofta är egenhändigt
byggda utan bygglov på mark som tillhör staten eller kommunen. Under 2005
förstördes 24 bostadshus i ett romadominerat kvarter utan att kompensation
eller alternativt boende erbjöds. Oberoende organisationer har kraftfullt
kritiserat händelserna. Ett beslut av Sofias kommunfullmäktige att riva ett helt
kvarter i centrala Sofia fastställdes av domstol 2006, men genomförandet
avbröts i sista stund efter att en grupp EU-parlamentariker protesterat. Under

2007 har personer, också barn, tvingats lämna sina bostäder vilka sedan rivits
med hänvisning till att byggnaderna varit olagligt uppförda på statens mark.
Vid något tillfälle har dock andra olagligt uppförda hus i samma område, som
inte tillhörde romer, tillåtits stå kvar. Dylika händelser bemöts med tystnad i
media .

homosexuella och utsätter dem för fysisk våld. Kommissionen kunde också
konstatera att det händer att poliser lämnar falska utsagor om vad som föregick
frihetsberövandet, som att den arresterade har attackerat poliserna.
Homosexuella män är mer utsatta för våldsbrott och övergrepp av polis än
lesbiska kvinnor, vilka är mer accepterade.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Frågan om homo- och bisexuellas samt transpersoners rättigheter står inte
särskilt högt på den politiska dagordningen i Bulgarien. Detta beror inte på
något utpräglat motstånd mot HBT-personer utan snarare på att det finns
väldigt lite kunskap om och intresse för de problem som HBT-personer möter
i Bulgarien. Detta gäller såväl hos politiker som bland allmänheten. Ett
framsteg gjordes under 2007 genom att HBT-frågor för första gången
inkluderades i en nationell handlingsplan genom antagandet av Bulgariens
handlingsplan för genomförande av det europeiska året för lika möjligheter för
alla.

I Bulgarien råder en väldigt traditionell syn på familjen och mäns och kvinnors
roller. I skolan ses heterosexuella förhållanden och familjer som norm.
HBTfrågor är inte prioriterade i undervisningen och behandlas sällan i skolan
överlag. Inställningen till HBT-personer har dock förbättrats. Media är idag i
huvudsak neutrala i förhållande till homosexualitet efter att tidigare varit
mycket negativa. Dock framhålls personers sexuella läggning i rubriker och
artiklar även om det inte är av betydelse för nyheten i sig.

Den bulgariska antidiskrimineringslagstiftningen inkluderar sexuell läggning
som diskrimineringsgrund. Lagen är dock relativt okänd bland arbetsgivare och
sanktionerna för brott mot lagen är lindriga. Den enda enskilda organisationen
som driver frågan om HBT-personers rättigheter i Bulgarien, BGO Gemini,
genomförde under året en undersökning om HBT-personers situation på
arbetsmarknaden. Undersökningen visade att trots det uttryckliga
diskrimineringsförbudet skulle 29 procent av arbetsgivarna inte anställa en
öppet homo- eller bisexuell person. Detta innebär också att över 80 procent av
homo- och bisexuella personer håller sin sexuella läggning hemlig på
arbetsplatsen.
HBT-personer utsätts regelmässigt för trakasserier och våld.
Strafflagstiftningen i Bulgarien saknar en definition av hatbrott, vilket gör att
det också saknas statistik om våldsbrott som begåtts på grund av offrets
sexuella läggning. Polis gör sig också skyldig till övergrepp på HBT-personer. I
ett utslag från den nationella antidiskrimineringskommissionen konstateras att
polis systematiskt arresterar och kvarhåller personer som är öppet

Ett problem för homosexuella och lesbiska i Bulgarien är att det är omöjligt för
dem att få någon sorts civilrättsligt erkännande för sitt förhållande. Den enda
relation som skyddas av samhället är äktenskapet och inte heller heterosexuella
sambor får något som helst skydd av samhället eller lagen. Äktenskap mellan
personer av samma kön är inte tillåtet och det finns ingen möjlighet att
registrera partnerskap. Endast gifta par har rätt till insemination och
fertilitetsbehandling. Lesbiska par som har råd åker därför ofta utomlands för
insemination. När barnet sedan föds i Bulgarien anses det ha endast en förälder
och om den biologiska modern avlider behandlas barnet som föräldralöst.
Partnern har inte automatiskt rätt att fortsätta ta hand om barnet, utan får
ansöka om att adoptera det och hamnar då i kö efter gifta par.
18. Flyktingars rättigheter
Bulgarien har ratificerat 1951 års flyktingkonvention och dess protokoll från
1967. I och med EU-inträdet har nya tillägg till lagstiftningen om asyl och
flyktingar gjorts, vilket har stärkt de asylsökandes rättigheter på flera punkter.
Asylsökande hjälps av staten i samarbete med UNHCR och oberoende
organisationer och ges grundläggande stöd i form av tillfälliga bostäder,
sjukvård, skola för barn samt språkundervisning. Under 2005 antogs ett
nationellt program för integrering av flyktingar i samhället.

Antalet asylsökande i Bulgarien är begränsat och har sedan några år tillbaka
minskat. Mellan 2005 och 2006 minskade antalet asylansökningar från 822 till
639. Efter Bulgariens inträde i EU har dock antalet asylsökande ökat. Fram till
slutet av september 2007 uppgick antalet asylsökande till 672. Av dessa var 312
personer från Irak. Omkring en tredjedel av det totala antalet asylsökande har
beviljats asyl på humanitära grunder medan endast en bråkdel av de
asylsökande beviljas flyktingstatus.
Generellt sett fungerar asylprocedurerna väl. Gränspolisen är dock ofta
bristfälligt utbildad i asylfrågor och det saknas ofta översättare och adekvat
juridisk rådgivning till flyktingar vid gränsen. Brister i lagstiftningen leder till att
personer som skall avvisas kan tvingas tillbringa mycket lång tid, ibland upp till
ett år, i förvar efter att deras ansökan om asyl eller uppehållstillstånd avslagits.
Det finns en oro bland enskilda organisationer att uppgiften att förhindra
illegal immigration till EU ytterligare skall betonas på bekostnad av
flyktingfrågor och humanitära aspekter. Hittills har dessa farhågor inte
besannats och inga fall av återsändande i strid med principen om nonrefoulement har observerats under 2007.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagstiftningen angående funktionshindrade får i allmänhet anses vara
tillfredsställande. Att diskriminera någon på grund av funktionshinder är
förbjudet enligt lag. För de funktionshindraderåder det dock i Bulgarien en
stor skillnad mellan de lagstadgade rättigheterna och möjligheten att ta del av
dessa rättigheter. Detta har flera förklaringar. Lagen om förbud mot
diskriminering är relativt okänd bland landets arbetsgivare och underlåtenhet
att följa lagen tas sällan upp till prövning och kan endast leda till begränsade
sanktioner. Begränsade resurser leder också till att staten inte har råd att
uppfylla sina åtaganden. Vidare har många funktionshindrade dålig ekonomi
som innebär att de ibland inte kan dra fördel av lagstadgade rättigheter till
bidrag och ersättningar, som i vissa fall kräver ett kostsamt utlägg innan
utbetalning kan ske.
Tillgången till det offentliga rummet utgör ett stort problem för

funktionshindrade i Bulgarien. Undersökningar visar till exempel att 80 procent
av de offentliga byggnaderna inte är tillgängliga med rullstol och lokaltrafiken,
som visserligen är gratis för funktionshindrade är långt ifrån tillgänglig för
rörelsehindrade. Framkomligheten i städerna begränsas av dålig vägstandard
och blockerade trottoarer. I Sofia har man under det senaste året kunnat se
handikapparkeringsplatser i de centrala delarna av staden, vilka tycks
respekteras. I december 2007 meddelade premiärminister Sergej Stanishev att
Bulgarien kommer att prioritera integrationen av funktionshindrade under
2008 med hjälp av EU-medel och skall bland annat innebära nya lagar som
reglerar tillgängligheten till offentliga byggnader.
Enligt lag ska barn i förskole- och skolålder inkluderas i utbildningssystemet. I
praktiken innebär detta att den största delen av de funktionshindrade barnen
placeras på skolor för särskilda behov eller placeras på särskilda internat som
ofta ligger långt ifrån de större städerna. Universiteten har efter några
uppmärksammade rättsfall tvingats ändra på sig och tar numer emot
funktionshindrade studenter. Antalet funktionshindrade med akademisk
examen är dock lågt.
Det i särklass största problemet i funktionshindrades situation i Bulgarien är
den höga graden av institutionalisering – barn och vuxna placeras utan större
svårigheter på olika former av boenden. Detta system härstammar från
kommunisttiden och innebär ofta placering av barn och vuxna som
klassificerats som ”obildbara”, på hem långt ut på landsbygden. Bedömningen
av detta vilar ofta på äldre medicinska uppfattningar och har starkt kritiserats.
Förhållandena på institutionerna är ofta mycket svåra. Byggnaderna är ofta
dåligt underhållna, personalen är otillräckligt utbildad, ger otillräcklig
omvårdnad och maten är inte av tillfredsställande kvalitet.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal enskilda organisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter, såväl inhemska som internationella. De verkar fritt och aktivt med
undersökningar och publicering av rapporter. Dialog och samråd med

regeringen förekommer, dock i varierande grad beroende på vilken
organisation och myndighet det rör. Människorättsorganisationerna upplever
generellt att samarbetet med regeringen fungerar väl, men att det kan vara
svårare att få gehör från vissa myndigheter, däribland polisen, vilka inte är
lyhörda för förändringar.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Flera FN-organ finns på plats i Bulgarien med diverse olika stödprojekt.
Europarådet har informationskontor och bedriver olika program inom
områdena yttrandefrihet, media samt institutionsuppbyggnad. Vissa projekt
genomförs tillsammans med EU-kommissionen. Det förekommer samarbete
inom EU-kretsen rörande frågor om mänskliga rättigheter, främst vad gäller
utbyte av information.
Sverige bedriver ett projekt som syftar till att stödja romernas integration på
arbetsmarknaden. Projektet genomförs lokalt av UNDP:s kontor i Bulgarien
men finansieras uteslutande av Sida, vars stöd uppgår till sammanlagt 5 215 000
SEK över en treårsperiod (2004-2007).
Det svenska Domstolsverket deltog fram till hösten 2007 i ett så kallat
Twinning-projekt som finansieras av EU-kommissionen. Projektet syftade till
att bistå i genomförandet av pågående rättsreformer inom det straff- och
civilrättsliga området och bedöms ha varit framgångsrikt. Reformerna
genomförs som en del av Bulgariens pågående EU-anpassning.
Domstolsverkets insats omfattade bland annat utbildning av domare.

Mänskliga rättigheter i Makedonien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen i landet vad avser de medborgerliga och politiska mänskliga
rättigheterna kan bedömas vara relativt tillfredsställande. Ansträngningar görs
att förbättra förhållandena, inte minst som en del av EU- och NATOintegrationen.
Frågor om mänskliga rättigheter och ett fungerande rättssystem har
fått ökad uppmärksamhet. Det yttre trycket, jämte de stödinsatser som
genomförs, bidrar till en gradvis förbättring av läget. Landet är anslutet till
samtliga viktigare internationella mänskliga rättighetskonventioner med
hörande avtal. Eftersläpningen i rapporteringen enligt dessa konventioner är på
väg att övervinnas.
Problemen med polisbrutalitet fortsätter, särskilt gentemot minoriteter.
Ansatser görs för att bekämpa korruptionen men denna är fortfarande
omfattande Rättsäkerheten är fortsatt bristfällig. FN fortsätter kritisera
framförallt förhållandena för intagna på olika anstalter, inklusive inom
psykvården
Avsaknaden av tillräckligt oberoende rättsprövningsinstanser är i det
perspektivet betänklig. Rättsreformer pågår visserligen. En självständig
rättskommission med totalansvar för rättsväsendet tar form.
Ombudsmannainstitutionen, som redan gör stor nytta, stärks ytterligare.
Åklagarväsendets ställning stärks bland annat genom att
undersökningsdomarnas ansvar tas över. Ett oberoende undersökningsorgan
för polisväsendet förbereds. Men resultaten dröjer säkert något eller några år.
Den omfattande partipolitiseringen, även på låg nivå, av de offentliga organen
innebär framförallt en påtagligt långsam reformtakt, även inom rättsväsendet.

Då det gäller de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna finns fortsatt
problem kring minoritetspersoners ställning, ett resultat dels av
diskriminerande behandling i ett samhälle som fortsatt präglas av konservativ
samhällssyn med inslag av fördomsfullhet, dels av statsekonomiska
begränsningar. Landet börjar återhämta sig ekonomiskt efter Jugoslaviens
upplösning och den interna konflikten 2001. Tillväxtpolitiken har ännu inte
givit utrymme för förbättringar för de svaga i samhället. Flera av landets
millenniemål ser trots det ut att kunna nås.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Makedonien har tillträtt de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter,
såväl FN- som Europakonventioner:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, (ICCPR; 1991)
samt tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet (1995) Rapport för 2000 inkommen oktober 2006
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, (ICESCR;
1994).
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
(CERD;1991).Senaste rapport avseende 1998 inkom 2006.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, (CEDAW; 1994) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt.
Rapport februari 2007 utestående, senaste rapport maj 2004.
− Konventionen mot tortyr, (CAT; 1994). Rapport 2003 utestående. Senaste
rapport avseende 1999 inkom april 2006. Tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr undertecknades den 1 september 2006.
− Konventionen om barnets rättigheter, (CRC, 1991) samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn.
Konventionsrapport avseende 1998 samt protokollrapporterna avseende
2005 och 2006 utestående.
− Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1966 (1994).
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen(ICC, 2004). Dock har
landet slutit ett bilateralt avtal med USA om att inte utelämna åtalade
amerikanska medborgare till ICC, vilket strider mot EU:s riktlinjer i frågan.

− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
− Den europeiska konventionen mot tortyr, inhuman eller förnedrande
behandling eller bestraffning.
− Den europeiska sociala stadgan.
− Den europeiska konventionen om adoption av barn
− Europeiska konventionen om erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av
barn.
− Europeiska konventionen om utomäktenskapliga barns rättsliga ställning
− Europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter
− Europarådets stadga för regionala språk och minoritetsspråk (undertecknat,
ännu ej ratificerat)
− Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter
− Europeiska konventionen mot trafficking (undertecknat, ännu ej ratificerat)
Den eftersläpning i rapporteringen som framgår av denna sammanställning är
enligt uppgifter från lokala FN-källor på väg att övervinnas.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Den främsta källan till kränkningar av rätten till liv och kroppslig integritet är
polis- och domstolsväsendets agerande. Den makedonska straffrätten närmar
sig formellt sett den standard som förväntas av ett EU-land, men tillämpningen
är ännu bristfällig. Detta beror inte bara på bristande insikter utan även på
politiseringen av statsorganen och på korruption.
Misshandel av gripna personer förekommer, liksom fall av polisövervåld
gränsande till tortyr vid gripanden och/eller häktningar. Särskilt utsatta i detta
avseende är personer tillhörande etniska minoriteter. I samband med
polisingripanden förekommer inte sällan skottlossning.
Inrikesministeriets interna utredningsfunktion fungerar inte tillfredsställande
och fall av polisbrutalitet lagförs mycket sällan. Situationen bedöms dock ha

förbättrats något under senare tid.
Internationella Röda Korset uppskattar att 14 personer fortsatt saknas efter
2001 års väpnade konflikt, som begränsades till landets nordöstra delar.
Även om det kan finnas politiska och etniska övertoner i den offentliga
diskussionen runt de våldsfall som numera förekommer, rör det sig nästan
undantagslöst om uppgörelser mellan kriminella grupper. Våld mellan politiska
grupperingar, åtminstone i grövre form, tycks i stort sett ha upphört.
En omfattande polisreform genomförs med stöd av det internationella
samfundet. En ny polislag antogs 2006 men tillämpas ännu inte fullt ut. EU,
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och andra
reformpartners ger stöd till makedonska myndigheter för polis- och
rättsreformer.
Ett allvarligt problemen vad avser förhållandena för frihetsberövade personer
gäller överbeläggning på anstalter, personalbrist och att olika kategorier av
intagna inte separeras. Europarådet besökte landets fångvårdsinstitutioner i
november 2005 och ansåg i stort att förhållandena var acceptabla, men
framförde en rad rekommendationer.
FN:s Tortyrkommittén (CPT) har besökt landet sju gånger, senast i oktober
2007. Vid besöken har samarbetet med makedonsk sida bedömts vara relativt
gott, med viss reservation för säkerhetstjänsten (UBK). Starkast kritik riktar
CPT mot polisövervåld, misshandel av intagna på anstalter (inklusive
minderåriga), samt bristande system för att utkräva ansvar och rättsinstansers
uppenbara passivitet vid sådana fall. Förhållandena på psykiatriska institutioner
bedömdes som undermåliga och på vissa avdelningar som liknande omänsklig
och förnedrande behandling.
Fall har dokumenterats där domare har ignorerat rekommendationer av
rättspsykiatrisk expertis om alternativa påföljdsformer för psykiskt störda och
unga personer har ignorerats av domare. Möjlighet att utdöma vissa alternativa
straff finns i lagen men detta utnyttjas ännu inte.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet är avskaffat i Makedonien.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Polisen har rätt att hålla personer i förvar utan domstolsbeslut i högst 24
timmar och personen har rätt att omedelbart kontakta en advokat. Det
förekommer att polisen bryter mot dessa bestämmelser. En lagändring har
dock avskaffat en praxis som inneburit en i det närmaste automatisk
frihetsberövning vid misstanke om brott. Detta hindrar inte att arresterade
personer i princip slentrianmässigt häktas. Det förekommer vidare att fångar
kvarhålls utöver den lagliga utredningstiden med hjälp av påstått behov av
psykiatrisk vård. Uppgifter finns om att så kallade informationssamtal
(’informative talks’), där polisen kallar in misstänkta eller vittnen utan att klart
informera om syftet, ännu är vanliga.
Kampen mot terrorismen har påverkat rättstillämpningen i enskilda fall i
Makedonien. Allvarliga fall av övergrepp som det när en tysk man med
libanesiskt ursprung i december 2003 greps (Khaled El-Masri ärendet) och
överlämnades till CIA, varefter han olagligen flögs till en flygbas i Afghanistan
har emellertid inte upprepats. Makedonska myndigheter och parlamentet har
inte utrett och avser heller inte, enligt uttalanden av ansvariga i parlamentet,
utreda El-Masri ärendet. Oron efter detta fall lever kvar och albanska
medborgare upplever ibland att man behandlas med misstänksamhet vid
framförallt gränspassering. EU fortsätter att peka på detta ärende och
Europaparlamentets slutsatser i fallet, senast vid möte i Skopje den 26-27
november 2007 i underkommittén för Rättsfrågor, frihet och säkerhet.
Periodvis etablerar sig kriminella grupper i avlägsna bergsbyar i de
etnisktalbanska delarna av landet. Polis visar numera återhållsamhet vid tillslag
motdessa. Man söker alltmer aktivt undvika att oskyldiga drabbas. Det relativt
nyinrättande organet för krisinsatser, Crisis Management Center (CMC),
utnyttjats ännu inte för stöd till innevånare i lokalsamhällen som drabbas av
våldsamheter av detta slag.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Ett av de största problemen för medborgarna, för den ekonomiska
utvecklingen och för EU-närmandet är den bristfälliga rättssäkerheten.
Problemen härrör från undermålig lagstiftning, svaga omoderna institutioner
med otillräcklig kompetens och bristande materiella resurser. Låga löner för
också med sig en utbredd korruption. Allmänhetens tilltro till rättsvårdande
institutioner är följaktligen låg. En oproportionerligt stor mängd administrativa
mål når högsta domstolen vilket ger denna instans en extrem arbetsbörda och
har resulterat i att domstolen har begränsade möjligheter att ta upp mål med
prejudicerande verkan.
Det är inte ovanligt att lägre rättsinstans väljer att bortse från utslag i högre
instans, även i samma ärende. Att rättsystemet inte följer domstolarnas
rangordning anser organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
beror på, mer är något annat, bristande domarkompetens.
En förvaltningsdomstol med åtta domare inrättades i slutet av 2007 och en lag
om mindre förseelser har instiftats, något som kommer att bidra till att minska
de stora anhopningar av mål som övriga domstolar nu dras med.
Förvaltningsdomstolen kommer dock inledningsvis att brottas med problem
därför att domarna är oerfarna och antal vilande ärenden sägs uppgå till 7 000.
Verkställigheten av domar är bristfällig, särskilt när det gäller civilrättsliga mål,
eftersom domare mot betalning eller under politiskt tryck kan fördröja
förhandlingar, ta upp mål på nytt och med liknande metoder förhindra
verkställande. Rättsskyddet kan i praktiken anses vara svagt.
Vid årsskiftet 2005/2006 antogs ett antal konstitutionsändringar som banade
vägen för en rättsreform, där domstolars oberoende och effektivitet har
förstärkts. Det för rättssäkerheten centrala rättsrådet (Judicial Council) har
reformerats i syfte att minska politiskt inflytande på domstolarnas
sammansättning och funktion. Tillsättande av samtliga ledamöter dröjde till
slutet av 2007.

Flera nya lagar har antagits som ett led i att omstrukturera rättsväsendet samt
förbättra dess verksamhet. Effekter av lagändringar och reformer dröjer dock.
Problem avseende effektivitet och oberoende får anses ha minskat något sedan
föregående år. Ett problem i den pågående reformen är att domare inte alltid
hinner ta del av den stora mängd nya lagar som införs, vilket leder till att den
nya lagstiftning ej tillämpas.
En lag om rätt till offentlig information finns sedan 2006, men efterlevs dåligt.
Det finns exempel på att domar inte lämnas ut, och att datum för rättegångar
hålls hemliga. Okunnigheten om offentlighetsprincipen är alltjämt utbredd.
Den mest omfattande korruptionen mätt i pengar står att finna inom statlig
förvaltning, främst i samband med offentlig upphandling, utfärdande av
licenser och koncessioner samt då ministrar fattar beslut obundna av fasta
regler (diskretionär beslutanderätt). Korruption förekommer också i enskilda
personers vardagskontakter med myndigheter, särskilt i de fall då den enskilde
är direkt beroende av myndighetspersonens beslut som exempelvis tull,
trafikpolis, sjukvård och utbildning.
Den nya center-högerregering som tillträdde i september 2006 har, vid sidan av
EU- och NATO-integration, utpekat ekonomisk utveckling och kamp mot
korruption som sina två viktigaste prioriteringar. Viss förbättring avseende den
legislativa och institutionella ramen för antikorruptionsarbete har gjorts, men
på nivåerna under ministrar och i myndigheterna förväntas betalning under
bordet eller andra favörer. Antalet fall där högre tjänstemän, poliser och
tulltjänstemän dömts för korruption växer dock. Makedonien har förbättrat sin
ställning i Transparency Internationals korruptionsindex från plats 105 förra
året till plats 84 i år.
Makedoniens åklagarmyndighet har ännu inte den självständiga ställning som
krävs, men en reform för prövningsinstanser har inletts i samverkan med
OSSE. De lagreformer som kommer att krävas dröjer sannolikt ännu något år.
De lagreformer som planerats i samverkan med OSSE för att stärka status och
oberoende för landets prövningsinstanser har ännu inte genomförts. Trots

detta har landets ombudsmannainstitution under året utvecklats i positiv
riktning med ökad integritet, effektivitet och genomslag. Den kraftiga ökningen
i antal ärenden återspeglar både växande kunskap om och förtroende för
ombudsmannen och dess funktion hos allmänheten. Den tidigare kritiken mot
ombudsmannen för politisering och för att i alltför hög grad försvara albanska
medborgares rättigheter har stillats något, i takt med att ombudsmannens roll
och funktion stärkts och blivit mer känd.
Under 2006 inkom 343 klagomål mot Makedonien till Europadomstolen i
Strasbourg, varav 66 avvisades. Under 2007 har knappt 100 nya ärenden
registrerats. Makedonien fälldes under 2006 för konventionsbrott i sju mål,
som alla handlade om rättsprocessens tidslängd. Under 2007 slutade 13
ärenden i fällande dom.
7. Straffrihet
Makedonien samarbetar med den Internationella krigsförbrytartribunalen i
Haag för före detta Jugoslavien (ICTY).
Efter den väpnade konflikten 2001 träffades en överenskommelse mellan de
stridande parterna, den slavisk makedonskt dominerade dåvarande regeringen
och den etniskt albanska gerillarörelsen National Liberation Army.
Överenskommelsen slog fast att amnesti skulle ges till alla som utfört brott
under konflikten, men inte för krigsförbrytelser. I januari 2005 antogs en lag
som gav amnesti till alla makedonska medborgare som begått krigshandlingar
under konflikten 2001-2002, förutom för brott som ligger under ICTY:s
jurisdiktion och som ICTY valt att inleda process mot. ICTY inledde
förundersökningar i fem fall i oktober 2002. De mål som redan tagits upp i
makedonsk domstol lades ned och personerna fick amnesti i enlighet med den
nya lagen, vilket föranledde stark kritik från MR-organisationer. Frågan är ännu
politiskt mycket känslig.
Rättegången mot två anklagade för övergrepp under den väpnade konflikten
2001 (Boškoski och Tarčulovski) inleddes i april i år Ytterligare fyra ärenden

under ICTY:s jurisdiktion avses överföras till Makedonien, i enlighet med
ICTY:s avslutningsstrategi. Brister inom det makedonska rättsväsendet har
dock försenat överförandet.
Det förekommer att välkända kriminella figurer under arresteringsorder tillåts
röra sig obesvärat, till och med i publika sammanhang, utan att polisen
ingriper.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Media- och yttrandefriheten respekteras generellt och censur är förbjuden.
Trots att landet bara har ungefär 2 miljoner invånare finns många medier.
Dessa följer i huvudsak etniska linjer. Det finns ett antal rikstäckande tidningar,
flera av dem privata. En statlig radio och TV-kanal, MRTV, tillhandahåller
rikstäckande sändningar på både makedonska och albanska. Närmare 150
lokala privata TV- och radiostationer finns, bland annat romska och några
albanska TV-stationer. En statlig och en privat nyhetsbyrå finns. Daglig
nyhetsservice på engelska finns.
Inga medier i landet är öppet regeringsstyrda, men ägarkoncentrationen är
mycket hög och privata medier ägs av ett fåtal enskilda personer med
kopplingar till större företag och partielit.
Indirekt politisk påverkan på medier är märkbar och sker främst genom
ekonomiska påtryckningar, till exempel i frågor om licenser och genom att
partier och statlig förvaltning förvägrar obekväma journalister information.
Attentat mot TV-sändare förekommer och anses ha koppling till konflikter
mellan partier.
Det är relativt vanligt att regeringsmedlemmar och myndighetspersoner
anmäler journalister för förtal eller ärekränkning. Lagstiftningen stipulerade
tidigare tre till sex månaders fängelsestraff för förtal, men sedan 2006 kan
endast bötesstraff utmätas.
Nationell lag medger registrering av endast en församling från varje

trosåskådning, vilket således begränsar religionsfriheten. Övriga samfund kan
ändå verka, men inte med officiell ställning. Staten har vidare ingripit i
kyrkofrågor på ett sätt som gynnar den inhemska ortodoxa tron på ett sätt som
inte kan sägas vara kännetecknande för en sekulariserad statsapparat.
Relationerna mellan de makedonska, serbiska och grekiska ortodoxa kyrkorna
ses även som en politisk och nationalistisk fråga. Kontroverser kan förekomma
gällande uppförande av religiösa byggnader, främst katolska och muslimska.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Makedonien är en parlamentarisk demokrati. Val till parlamentet och
kommunförsamlingar hålls vart fjärde år, medan presidenten väljs för fem år i
taget. Parlamentet består av 120 ledamöter. De politiska partierna är etniskt
homogena och scenen domineras av slaviska makedonier och etniska albaner.
Även andra etniska minoriteter har egna partier och i parlamentet finns de
romska, serbiska, bosniska och turkiska minoriteterna representerade.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Makedonien är en parlamentarisk demokrati. Val till parlamentet och
kommunförsamlingar hålls vart fjärde år, medan presidenten väljs för fem år i
taget. Parlamentet består av 120 ledamöter. De politiska partierna är etniskt
homogena och scenen domineras av slaviska makedonier och etniska albaner.
Även andra etniska minoriteter har egna partier och i parlamentet finns de
romska, serbiska, bosniska och turkiska minoriteterna representerade.
De politiska institutionerna har ett formellt fungerande ramverk, men partierna
är i hög grad drivna av privata ekonomiska och andra intressen snarare än
ideologi. Sedan självständigheten finns en praxis att regeringen bildas av ett
slavisk makedonskt parti och ett etniskt albanskt. I regeringsställning har
partiledningarna hittills sett parlamentet mest som en röstningsmaskin.
En ny vallag antogs i december 2005. Den innebar en omfattande reform för
att sammanföra landets sju olika vallagar till en gemensam lag. Bland annat
ingår reglering av partifinansiering i den nya lagen. Även ett kvoteringssystem
infördes, vilket ledde till att kvinnlig representation i parlamentet efter det
senaste valet ökade från 17,5 procent till 28 procent.

De senaste parlaments- och lokalvalen, 2006, präglades av valfusk i olika
former, exempelvis stulna valsedlar, hot mot väljare, ”kollektiva” röstningar
och manipulation av röstlängderna. Så kallad familjeröstning, det vill säga att
mannen röstar för kvinnorna i familjen, förekommer. Enligt OSSE:s
organisation för demokrati och mänskliga rättigheter (ODIHR) innebar förra
årets parlamentsval dock en förbättring i detta avseende jämfört med
lokalvalen 2005, som innehöll en större mängd oegentligheter.
Spänningar mellan de politiska blocken och en maktkamp mellan de albanska
politiska partierna har efter valet i juli 2006 lett till blockering av det politiska
arbetet och av den demokratiska processen. Det internationella samfundet
riktar kritik mot avsaknaden av en konstruktiv dialog mellan regering och
opposition.
Den så kallade Ohrid-överenskommelsen från 2001 medför att särskilda regler
utformats även för parlamentsarbetet. Förutom garantier för minoriteter att få
representation, kommer viss lagstiftning att kräva kvalificerad, etnisk majoritet
(enligt så kallade Badinter-regler). Svårigheterna för partierna att enas om vilka
lagar som ska omfattas av dessa majoritetsregler har bidragit till tidvis bittra
politiska förvecklingar, även inom de etniska grupperna. Detta har i sin tur
bromsat de reformer som krävs för att Makedonien ska kunna inleda
förhandlingar om medlemskap i EU. Ohrid-överenskommelsen kom till stånd
med hjälp av bland andra EU-ordförandelandet Sverige, och inte minst
dåvarande utrikesministern Anna Lindh ansträngningar. Överenskommelsen
undertecknades i den vackra staden Ohrid, därav namnet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
FN:s senaste rapport om förverkligande av milleniemålen, pekar både på tilltagande fattigdom och social marginalisering, detta på grund av den långsamma
reformprocessen. Främst pekar man på den höga arbetslösheten, brister inom
utbildningsväsendet och utsatta gruppers, främst romernas, svårigheter att göra
sig gällande. Men flera av milleniemålen ser ändå ut att kunna nås. FN:s
utvecklingsfond (UNDP) har slutligen pekat på behovet av bättre statistik och en
harmonisering mellan milleniemålen och målen inom EU-integrationen.

10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Omstruktureringen av den tidigare socialistiska ekonomin och av rättsväsendet
samt privatiseringen av statliga företag bidrar till att arbetslösheten ligger kvar
på en hög nivå. Den officiella arbetslöshetssiffran uppges vara närmare 37
procent, men regionala variationer finns och i vissa kommuner i norra
Makedonien är nivån så hög som 80-90 procent. Den informella ekonomins
omfattning är emellertid så pass omfattande att den verkliga arbetslösheten
torde vara betydligt lägre. Arbetslösheten förblir trots det ett allvarligt problem.
En majoritet av de arbetslösa är kvinnor, särskild bland de långtidsarbetslösa.
Arbetsrätten har genomgått en gradvis försämring av anställdas rättigheter, i
syfte att göra arbetsmarknaden mer flexibel och därmed attraktiv för
företagare. Arbetskyddslagstiftningen är bristfälligt. Arbetare i den informella
sektor är helt utan rättsligt skydd.
Politiseringen är omfattande på alla nivåer och inom alla näringar, särskilt inom
den offentlig sektor. Politiska hänsynstaganden vid anställningar är regel
snarare än undantag, vilket inte minst efterspelet från det senaste valet visat.
Stora personalförändringar långt ner i den statliga hierarkin ägde rum efter
maktskiftet.
I enlighet med Ohridavtalet från 2001 skall representationen av etniska
minoriteter i offentliga organ bättre återspegla befolkningens etniska
sammansättning. Under senare år har anställda tillhörande etniska minoriteter
ökat inom den offentliga sektorn. Enligt en undersökning av 175 institutioner
gjord av regeringens utgör personer ur minoriteterna 13 procent av de
offentliganställda, vilket inte når upp till en befolkningsmässig balans.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Makedoniens hälsovård lider av låg kapacitet och bristande resurser, sett ur ett
västeuropeiskt perspektiv. Miljön i landet är på vissa platser så förorenad att
den är direkt hälsovådlig för de boende. Betydande framsteg görs dock på vissa
hälsovårdsområden. I stort sett alla barn vaccineras mot TBC, difteri, kikhosta,
stelkramp, polio och mässling samt hälften mot hepatit B. I genomsnitt missar
vart femte barn någon av dessa vaccineringar.

Barnadödligheten har nära nog halverats de senaste fem åren. Mödravården har
också förbättrats. Landets millenniemål på dessa båda områden beräknas
komma att uppnås. Detsamma gäller kampen mot HIV/Aids, malaria och
andra allvarliga, smittsamma sjukdomar
Sjukvården är statligt subventionerad, men ändå tvingas makedonierna betala
mer än som anges. Under sjukhusvistelse måste man ofta själv tillhandahålla
läkemedel. Låga löner för anställda inom sjukvården gör att korruption i form
av mutor och favörer genom kontakter är ett utbrett sätt att få bättre och
snabbare behandling. De svagaste i samhället drabbas hårt av detta.
12. Rätten till utbildning
Den makedonska författningen garanterar rätten till grundskole- och
gymnasieutbildning. Obligatorisk skolgång gäller från 7 års ålder. I stort sett
alla barn (98 procent) går i skolan, flickor och pojkar i samma utsträckning.
Bakom dessa positiva siffror döljer sig dock betydande skillnader. Bland barn i
fattiga familjer är andelen som slutför utbildningen lägre, lägst bland romer, av
vilka mindre av hälften går ut grundskolan. Landets millenniemål på detta
område beräknas trots detta att komma att uppnås.
Sämst utbildning riskerar flickor att få, särskilt på landsbygden och de som
tillhör socialt svagare grupper som romer. Fattiga familjer prioriterar ofta
sönernas utbildning. Långa avstånd till skolan samt kulturella föreställningar
om att utbildning är mindre viktigt för flickor bidrar till detta. Aktiva insatser
görs idag för att öka andelen minoriteter inom den högre utbildningen och
användningen av minoritetsspråk ses över.
Gymnasieskolan har nyligen gjorts obligatorisk. Redan dessförinnan gick drygt
80 procent av ungdomarna vidare till gymnasiet, med en svag tendens att
flickor är underrepresenterade. Ungdomar från fattiga familjer och, åter igen
särskilt från romafamiljer, går inte lika ofta vidare till, och ännu färre slutför,
gymnasieutbildningen.
Kvaliteten på utbildningen bedöms vara dålig och inte anpassad till dagens

behov. Till detta bidrar också att föräldrar förväntas betala för skolbarns
luncher och skolböcker. För svagare grupper, såsom romer och vissa albaner,
utgör detta ett reellt hinder för möjlighet till utbildning. Utbildningssystemet är
starkt segregerat mellan etniska grupper, en tendens som förstärkts under
senare år. Korruption inom utbildningsväsendet är också ett problem.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Medelinkomsten i Makedonien motsvarar ungefär 230 euro per månad och har
ökat med 3 till 4 procent de senaste åren Studier av Världsbankens visar att
mellan 20 och 30 procent av befolkningen i Makedonien lever under
fattigdomsstrecket. Hälften av barnfamiljerna kan betraktas som fattiga, men
då tas även annat än inkomsten i beräkning till exempel boendestandard och
sanitära förhållanden.
Ekonomin, som redan efter självständigheten var dålig, försämrades ytterligare
i samband med den väpnade interna konflikten 2001 och har först det senaste
året återhämtat sig helt. Tillväxten för 2006 var nära 4 procent och väntas 2007
kunna stiga till mellan 5 och 6 procent. Makedonien rankas som nummer 69 av
177 länder på UNDP:s utvecklingsindex. Detta är en försämring jämfört med
2006 då Makedonien kom på plats 66.
Betydande summor skickas hem från makedonska medborgare som bor i
övriga Europa och USA, främst till den albanska delen av befolkningen, men
dessa pengar ingår som regel inte i officiella beräkningar.
Landets romer har en lång rad sociala och ekonomiska problem. Ohälsosamma
levnadsförhållanden, förvärrade av dålig kost samt brist på sjukvård och
mediciner, förkortar medellivslängden. Låg utbildningsnivå och diskriminering
utestänger i princip romer från den reguljära arbetsmarknaden. Många romer
saknar identitetshandlingar och/eller medborgarskap och har därmed inte
tillgång till det grundskydd som följer med detta.
Miljöförstöringen i landet är ett stort problem som i vissa regioner påtagligt
sänker människors levnadsstandard och livslängd. Luftföroreningar, bristen på

adekvat sophantering och industriutsläpp samt i några fall otjänligt dricksvatten
innebär en hälsofara för många människor.

Dessutom har handeln med sexuella tjänster ändrat karaktär och blivit mindre
synlig.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Diskriminering på grund av kön är förbjuden enligt författningen. Kvinnans
situation är dock utsatt. Inom de albanska och romska grupperna är kvinnans
ställning särskilt svag. Utvecklingen mot ett erkännande av kvinnans rättigheter
går långsamt. En jämställdhetslag antogs i juni 2006. Det är emellertid för tidigt
att uttala sig om effekter av denna.

Med hjälp av internationella organisationer har regeringen vidtagit vissa
åtgärder för att bekämpa den gränsöverskridande människohandeln.
Inrikesministeriet har bland annat inrättat ett tillfälligt skyddat boende inför
avvisning till ursprungslandet, en verksamhet som drivs i samarbete med den
mellanstatliga organisationen för migrationsfrågor (IOM) samt med ett par
lokala enskilda organisationer. Dessa lokala organisationer stöds av bland andra
Sverige. Avslöjanden om kriminella nätverk som bedriver människohandel och
där tjänstemän varit inblandade, har rönt stor uppmärksamhet.

Kvinnors inflytande i näringsliv och politik är fortfarande begränsat, även om
positiva tendenser märks. Kvinnors aktivitetsgrad är fortsatt lägre än mäns och
de är överrepresenterade i lågt betalda jobb och inom den informella sektorn.
Enligt den nya vallagen ska partiers kandidatlistor innehålla 30 procent
kvinnor, vilket bidrog till att representation av kvinnor i parlamentet efter
senaste valet ökade från 17,5 procent till 28 procent).

Makedonien ratificerade det så kallade Palermo-protokollet i januari 2001,
vilket innebär att landet har åtagit sig att stärka insatserna i kampen mot
organiserad brottslighet, särskilt handel med kvinnor och barn. En ny nationell
handlingsplan mot människohandel antogs i mars 2006 och en nationell
kommitté för åtgärder mot människohandel har inrättats. En ny lag om
vittnesskydd är antagen, men efterlevs inte alltid.

En familjelag som antogs 2004 rubricerar våld mot hustru och barn i hemmet
som straffbart. Våldtäkter och kvinnomisshandel är enligt enskilda
organisationer vanligt förekommande, men anmäls sällan. En huvudorsak till
detta är bristande samhälleligt stöd till misshandlade kvinnor. Förståelsen hos
släkt och familj för en kvinnas situation vid hustrumisshandel bedöms som
generellt låg.

15. Barnets rättigheter
Makedonien ratificerade FN:s barnkonvention 1993 och antog i år en
handlingsplan för skyddet av barns rättigheter. Ännu kvarstår flera hinder för
en fullständig tillämpning av konventionen, till exempel ofullständig
lagstiftning och brist på resurser för att ge barn sjukvård, utbildning och
omsorg.

Människohandel med kvinnor förekommer. Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) och andra bedömer att 200 - 400 kvinnor passerar
landets gränser i denna handel. Makedonien är i första hand ett destinationsoch
transitland, men blir i ökad utsträckning även ett ursprungsland. Även
intern människohandel har ökat. Statistiken på området ger intrycket att antalet
internationella offer har minskat under senare år, vilket dock är missvisande.
Färre offer registreras hos myndigheterna på grund av att de i många fall
betraktas som illegala immigranter och därmed omedelbart deporteras.

En dryg fjärdedel av Makedoniens befolkning är under 18 år. Makedonien har
åstadkommit regionens snabbaste minskning av barnadödlighet. Mer än nittio
procent av alla barn i Makedonien blir idag vaccinerade. Tillgången till sjukvård
skiljer sig dock mycket mellan stad och landsbygd, liksom mellan
socioekonomiska grupper, där romerna har det sämst.
Enligt FN:s barnfond (UNICEF) finns det mellan 500 och 1 000 gatubarn i
landet. Tiggeri och barnprostitution förekommer, liksom människohandel med

barn, och offren återfinns främst bland romska barn. Barnäktenskap
förekommer, främst inom den romska minoriteten. Statistiken på området är
dock mycket osäker. Socialministeriet driver ett dagvårdshem för gatubarn.
En separat lagstiftning för ungdomsbrott har nyligen antagits. Det finns
korrektionsanstalter och ungdomsfängelser, som förstås lider samma brister
som övriga rättsvårdande institutioner.

Den lagstiftningsmässiga delen av Ohridavtalet är i stort sett genomförd,
medan mycket arbete kvarstår för praktiskt genomförande och efterlevnad.
Den nya regeringen säger sig därför vilja satsa mer på Ohridavtalets praktiska
genomförande och har aviserat budgetförstärkningar och ett samlat grepp på
etnisk mångfald inom administrationen. NATO- och EU-integrationen
förutsätter också detta.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Enligt 2002 års folkräkning utgörs Makedoniens minoriteter av albaner (cirka
25 procent, turkar (3,5 procent), romer (2,5 procent), serber (2 procent),
bosniaker (1 procent) och vlacher (0,5 procent).

Under 2007 har politiska problem bromsat genomförandet av
Ohridöverenskommelsen, men ansträngningar från både regering och opposition
i parlamentet mot slutet av 2007 kan leda till konstruktiva lösningar.

Folkgrupperna i Makedonien lever i stort sett i parallella samhällen, skilda från
varandra och under olika livsbetingelser. Konflikten 2001 ledde till att
avståndet mellan albaner och slaviska makedonier ökade, en trend som snarare
förstärks än avtar. Etnisk segregering är kanske tydligast i skolsystemet, vilket
kan få förödande konsekvenser för förståelse och tolerans hos den uppväxande
generationen. Etniskt motiverat våld förekommer relativt sällan, men oroande
är senare tids etniskt färgade bråk på skolor.
Ohridavtalet, som slöts efter den väpnade konflikten 2001, har lett till att stora
förändringar i den nationella lagstiftningen genomförts rörande minoriteters
ställning, beslutsfattande i såväl centrala som lokala organ, användande av
minoritetsspråk och lokalt självstyre. Dessa lagändringar ger minoriteter,
särskilt albaner, en starkare ställning. Övriga minoriteter tenderar att hamna i
skymundan.
Reformerna innebär bland annat att förvaltningen ska sträva efter etnisk
jämvikt bland anställda, samt att albanska eller annat minoritetsspråk erkänns
som officiellt språk tillsammans med makedonska i kommuner där fler än 20
procent av befolkningen tillhör en etnisk minoritet. De albanska krafterna
strävar efter ett erkännande av albanska som officiellt språk, till exempel i
parlamentet.

Vid en kartläggning som regeringen gjort konstaterades att 13 procent av
arbetskraften i 175 statliga institutioner tillhörde en etnisk minoritet. Denna
siffra säger man sig vilja höja.
Romernas rättigheter har på många områden åsidosatts och de råkar mer ofta
än andra ut för olika former av diskriminerande behandling och polisbrutalitet.
Detta avspeglar en allmän nedvärderande inställning till romer i samhället.
Bland annat på grund av problem med att få identitetshandlingar och därmed
sakna registrering i olika nationella system. Detta leder också till svårigheter att
erhålla makedonskt medborgarskap varför de berövas möjligheterna att åtnjuta
grundläggande rättigheter.
EU-närmandeprocessen har bidragit till att även frågan om romers rätt får ny
uppmärksamhet. Det kan emellertid konstateras att romerna i Makedonien har
en relativt sätt bättre ställning och åtnjuter fler rättigheter i samhället än romer i
regionens övriga länder.
Europas största romska kommun finns i Skopje, Suto Orizari, där man även
har en romsk borgmästare. Det finns även två romska representanter i
parlamentet och en romsk viceminister på socialministeriet.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering är förbjuden i konstitutionen och straffbelagd i straffrätten,

men sexuell läggning nämns ej explicit i detta sammanhang. En ny allmän lag
rörande icke-diskriminering, vilken inkluderar bland annat diskriminering på
grund av sexuell läggning, behandlas i parlamentet sedan våren 2006.
Lagförslaget skulle innebära en avsevärd förbättring av rättsläget, då det
förtydligar och utvidgar diskrimineringsbegreppet och gör det straffbart även
för enskilda individer, inte som tidigare bara statliga organ, att agera
diskriminerande. Ett utkast till en partnerskapslag har utarbetats i samarbete
mellan enskilda människorättsorganisationer. Lagstiftningen i övrigt är på
många punkter diskriminerande. Till exempel anger lagen som reglerar
militärtjänst att homosexualitet är en straffbar handling, en lag som i ett mål
2005 befästes av Makedoniens författningsdomstol.
Homosexualitet är fortfarande ett mycket känsligt ämne som får litet
uppmärksamhet i den allmänna debatten. Toleransnivån gentemot homo-, bioch
transsexuella personer (HBT) är låg och få ur denna grupp vågar öppet
visa sin sexualitet av rädsla för att mista såväl arbete som vänner. Öppet våld
mot HBT-personer är dock inte vanligt förekommande.
18. Flyktingars rättigheter
Makedonien har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention. Majoriteten av de
asylsökande som beviljas uppehållstillstånd får det av humanitära skäl, vilket
bara gäller för 12 månader i taget. Rättssäkerheten för asylsökande bedöms
vara låg. Underrätterna tar sällan hänsyn till individuella asylskäl, och
överklaganden avslås utan vidare kommentarer trots uppenbara brister i
tidigare beslut. Lagstiftningen har dock utvecklats och en asyllagstiftning från
2004, utarbetad i samarbete med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), gör det
möjligt för asylsökande att få full flyktingstatus i landet. En ny utlänningslag
träder i kraft i januari 2008, då också anslutande regleringar ska ha utarbetats.
Antalet internflyktingar sedan konflikten 2001 sjunker kontinuerligt, från
ursprungligen 74 000, och uppgick i juli 2007 till 785, enligt Norska
flyktingrådets Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

Av de människor som flydde från den jugoslaviska federationen (Kosovo)
1999 har de flesta återvänt. Enligt den senaste statistiken från juli 2007 återstår
1 445 flyktingar och asylsökande, av vilka de allra flesta är romer, 176
återvändande flyktingar, 762 statslösa personer, samt 479 andra skyddssökande.
UNHCR ger dessa flyktingar visst direktstöd. En jämförelse med 2005 visar att
antalet flyktingar är i huvudsak oförändrat. Regeringen är angelägen om att
försöka att sända åter flyktingar från Kosovo, vilket dock blir möjligt först när
Kosovos status har lösts.
Samtliga personer som flydde från Makedonien under den väpnade konflikten
2001, närmare 70 000 personer, har återvänt. Antalet etniska makedonier som
tvingades lämna sina bostäder och blev internflyktingar inom Makedonien
uppskattades som mest till 75 000. Av dessa hade i juli i år 785 ännu inte
kunnat återvända.
Inrikesministeriet samarbetar väl med internationella organisationer, i första
hand UNHCR och Europarådet. En rad utbildningsinsatser har genomförts
genom framförallt Stabilitetspaktens försorg och flyktingmottagandet har
successivt förbättrats. Antalet utestående asylansökningar har minskat avsevärt
- från 7003 år 2005 till 205 i mitten av 2007.
19. Funktionshindrades rättigheter
Makedonsk lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder.
Det finns ett trettiotal lagar och därtill hörande förordningar som reglerar
funktionshindrades rättigheter. Problemet är att lagarna är osammanhängande
och i många fall föråldrade. Även på detta område pågår en utveckling av
lagstiftningen.
Funktionshindrade tillhör en marginaliserad grupp i Makedonien och
diskrimineras i såväl arbetslivet som inom hälso- och utbildningssektorn.
Ytterst få funktionshindrade syns utanför hemmet och vardagslivet ute är inte
anpassat till deras villkor.
Den allmänna bedömningen är att det finns en politisk vilja för att

förbättra de funktionshindrades situation, men att kapacitet och kunskap
saknas. Utvecklingen av alternativa vårdformer är mycket begränsad. En
viss metodutveckling pågår, bland annat med stöd av
Världshälsoorganisationen (WHO). Företag som anställer
funktionshindrade personer får statligt stöd i form av skattelättnader
samt bidrag till löner och arbetsutrustning. Decentraliseringen innebär
att kommuner nu får ett utökat ansvar för att möta funktionshindrades
behov. Personer med mentala funktionshinder anses vara den mest
utsatta gruppen och lever ofta under mycket svåra förhållanden.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för mänskliga rättighetsförkämpar
(Human Rights Defenders) har nyligen besökt landet och redovisat följande
slutsatser:
Makedonien har gjort betydande framsteg sedan 2003 då FN-representanten
senast besökte landet. Särskilt framhävs framsteg inom det civila samhället.
Dock konstateras att de olika MR-organisationerna inte förmått att etablera sig
som en mer enhetlig social kraft. MR-lagstiftningen sägs vara tillfyllest men
tillämpningen brister. Myndigheterna bör vara mer lyhörda för klagomål,
synpunkter och förslag från civila samhället. MR-försvarare bör ges en mer
permanent roll i beredning av lagstiftning och utformning av politik,
MR-försvare saknar alltjämt möjlighet att besöka anstalter och
polisstationer och den disciplinära tillsynen av poliskåren inom
inrikesministeriet bör kompletteras med en extern övervakningsmekanism
Icke-statliga organisationer kunde under året verka fritt i landet, och uttrycka
sina åsikter. Det händer dock att organisationer i sitt undersökande arbete
vägras information av myndigheterna och de får inte heller tillträde till anstalter
och institutioner,
Av de cirka 5 000 icke-statliga organisationer som finns registrerade i
Makedonien finns ett tiotal välkända och aktiva sådana som ägnar sig åt att

bevaka efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Bland dessa märks särskilt det
lokala ”Transparency International”, makedonska Helsingforskommittén och
MOST, som arbetar med demokratifrågor och valövervakning. De två
förstnämnda har dock under året drabbats av interna stridigheter. I fallet
Transparency International har det gått så långt att organisationen splittrats i
två konkurrerande organisationer. Sådant skadar förstås trovärdighet och
anseende.
Ytterst få icke-statliga organisationer (NGO) är medlemsbaserade och många
fungerar mer som konsulter än som övervakare av rättigheter. organisationerna
är nästan helt beroende av utländskt stöd, och utgör även en alternativ, ofta
relativt välbetald, sysselsättning för många unga och språkkunniga personer.
Givarsamfundets agenda styr således i mångt och mycket utvecklingen av hur
organisationerna kommer att verka i fortsättningen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
EU har stött Makedonien inom MR-området dels genom polismissionen
Proxima och EUPOL, dels via dess stödprogram CARDS, som är EU:s
utvecklingsinsatser på Balkan
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har ett mycket
omfattande program i Makedonien mot människohandel, kapacitetsbyggande
inom rättsystemet (inklusive ombudsmannen och frivilligorganisationerna),
rättsreform och rättstjänster.
EU och USA ger stöd till rättsreformer, som utgör en central del av EUrespektive
NATO-närmandet. Vidare bidrar framförallt OSSE med rådgivning
i reformer av landets rättssystem. Flera FN-organ finns representerade i landet,
bland andra FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), FN:s utvecklingsfond
(UNDP), FN:s barnfond (UNICEF), FN:s utvecklingsfond för kvinnor
(UNIFEM) och Världshälsoorganisationen (WHO). Vidare är EU:s
observatörsmission i Makedonien, EUMM, Amnesty International, Human
Rights Watch och International Crisis Group exempel på organisationer som

noga följer utvecklingen i landet.
Sverige är verksamt i främjandet av mänskliga rättigheter i Makedonien genom
sina multilaterala bidrag till FN-organ, till exempel FN:s utvecklingsfond,
UNDP, och FN:s barnfond UNICEF. Bilateralt stödjer Sverige, genom Sida,
främjande av mänskliga rättigheter via ramavtal med Svenska
Helsingforskommittén, Olof Palmes Internationella Centrum och Kvinna till
Kvinna. Dessa organisationer samarbetar i sin tur med lokala fria
organisationer. Sida ger även direktstöd till ett flertal organisationer som
arbetar med att förbättra situationen för de svagare etniska grupperna, och för
att öka integrationen och förståelsen mellan samtliga etniska grupper i
Makedonien, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Via IOM stödjer
Sverige arbetet mot människohandel i regionen och via OSSE ges stöd till
Ombudsmannainstitutionen.

Mänskliga rättigheter i Albanien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
De mest grundläggande problemen med koppling till mänskliga rättigheter i
Albanien utgörs fortsatt av de svaga statliga institutionerna, framförallt det illa
fungerande rättssystemet, korruptionen, ofta länkad till den omfattande
organiserade brottsligheten, samt det fortsatt våldspräglade och
klandominerade samhället.
Tillsammans skapar dessa faktorer en situation där en person som behöver lita
till någon form av myndighetsutövning för att få sina lagliga rättigheter
respekterade ofta inte får det skydd han eller hon behöver. Dessa svårigheter
slår särskilt hårt mot svagare grupper i samhället, till exempel fattiga, kvinnor
och nationella minoriteter som romer. Den vittförgrenade organiserade
brottsligheten, som bland annat livnär sig på olika typer av smuggling,
inbegripet tung narkotika och människohandel, utgör ett direkt hot mot
samhällets demokratiska utveckling och är ett hinder för ett modernt
rättssamhälle. Albanien har enligt Transparency Internationals senaste
undersökning (november 2007) hamnat på tredje plats bland de mest
korrumperade länderna.
Under året har reformer inom rättsväsendet diskuterats och en kampanj har
nyligen dragits igång för att få fart på detta arbete, som länge fördöjts. Trots att
många lagar har antagits finns ofta problem med den praktiska
implementeringen. Även den albanska vallagen är föremål för reformer, och
även detta arbete går trögt. Ändringar i lagstiftningen och i konstitutionen
anses nödvändiga.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala FN-konventionerna
om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommitteer

Albanien har ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC)
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
Av tilläggsprotokollen har man ratificerat det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt till konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering
mot kvinnor samt protokollet om dödstraff till den europeiska konventionen.
Albanien har undertecknat protokollet till CAT om förebyggande av tortyr
samt protokoll nummer 13 till den europeiska konventionen. Inga
reservationer eller förklaringar har lämnats förutom förklaringen under artikel
15.3 i Europakonventionen om undantagstillstånd i samband med
pyramidspelsturbulensen i Albanien 1997, som därefter har återtagits. Albanien
har ratificerat ett så kallat artikel 98-avtal med USA, som förbjuder
överlämnande till den internationella brottmålsdomstolen av amerikanska
medborgare. Albaniens anslutning till de centrala konventionerna ägde rum

under första hälften av 1990-talet, det vill säga under perioden omedelbart efter
kommunistdiktaturens fall. Uppföljning och rapportering har därefter varit
mycket svag, dels till följd av regeringens instabilitet under senare delen av
1990-talet, dels på grund av landets generellt sett outvecklade administrativa
kapacitet. Positivt är dock att arbetet förefaller ha kommit igång de senaste
åren.
Två rapporter om genomförande av kvinnodiskrimineringskonventionen
lämnades in i maj 2002 (ursprungliga inlämningsdatum 1995 och 1999). En
rapport om rasdiskrimineringskonventionen lämnades in 2003, medan
rapporten om genomförandet av konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter ingavs i februari 2004. Albanien lämnade under 2004 även
in sin första rapport om genomförandet av barnkonventionen.
Albanien har under 2007 ratificerat dels Europarådets konvention om
terrorism, Council of Europe Convention on the Prevenvtion of Terrorism, dels
konventionen mot trafficking, Council of Europe Convention on Action against
Trafficking in Human Beings.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det albanska samhället är alltjämt präglat av våld och politiken är inte alltid
skild från den organiserade brottsligheten, vilket kan bidra till att göra
motivbilden bakom vissa mord och andra våldsdåd oklar. Ett visst mått av
öppet politiskt våld, bland annat ett mord, förekom under parlamentsvalen i
juli 2005.
Tortyr är förbjudet. Polisbrutalitet, främst i samband med arresteringar och
häktesförvar, är dock vanligt förekommande. Polisen arbetar under svåra
förhållanden och lider ofta brist på utbildning och utrustning. Missförhållanden
i de så kallade polishäktena, som uppmärksammats av flera
människorättsorganisationer, kvarstår. Häktena är överfulla, i undermåligt skick
och fall av allvarlig misshandel, även mot minderåriga, har rapporterats.

Systematisk tortyr förekommer dock inte. Homosexuella som grips är särskilt
utsatta för nedsättande behandling, liksom romer och egypter (de senare utgör
en minoritet i landet som ofta förväxlas med romerna). De albanska
fängelserna är således överbelastade och torde så förbli under överskådlig
framtid. Utbyggnad, till stor del utlandsfinansierad, pågår dock av häktes- och
fängelsekapaciteten. De albanska myndigheterna samarbetar fullt ut med Röda
korsets personal och i viss mån även med andra organisationer som genomför
regelbundna oanmälda kontroller av fängelser och de förhållanden under vilka
internerna lever. Ett framsteg är att ansvaret för häkten under året övergått
från inrikesministeriet till Justitieministeriet. Hittills är villkoren emellertid lika
dåliga som tidigare.
Det allmänna säkerhetsläget i Albanien har förbättrats. Det största
säkerhetsproblemet idag är den organiserade brottsligheten, som grävt sina
rötter djupt i det albanska samhället. Organiserade kriminella nätverk livnär sig
bland annat på narkotikasmuggling och människohandel och har starkt
inflytande i vissa regioner, såväl i norr som söder. De kriminella gruppernas
våldsbenägenhet och öppna arrogans, förenad med samhällets vapentäthet och
den illa fungerande rättsapparaten, skapar en otrygg situation för många
medborgare. Mord kriminella emellan och polismord är tämligen vanligt
förekommande. Från myndigheternas sida har man under året börjat ta krafttag
och en rad arresteringar har gjorts. Dock är problemen fortfarande mycket
omfattande.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet i fredstid avskaffades år 2000. Under 2007 har också ändringar i
den militära strafflagen införts och dödsstraff under krigstillstånd har nu
avskaffats.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Albansk häkteslagstiftning uppfyller i stort internationell standard. Gällande
regler är dock mycket dåligt omsatta i praktiken. Inte sällan arresteras
personer utan grund, personer sitter häktade utan att höras och tidsramarna
för hur länge man kan hålla någon häktad beaktas inte. De straffprocesser

där personer sitter häktade ska normalt ha förtur och behandlas
skyndsamt. I Albanien är dock handläggningen av dessa fall snarare
långsammare än de fall utan häktade.
Reserestriktioner förekommer inte.
På grund av en renässans för den medeltida sedvänjan kanun (eller
”kanunlagen”) som bland annat innefattar normer för blodshämnd, håller sig
ett antal personer, framför allt främst i norra Albanien, isolerade i sina egna
hem. Rädslan för att drabbas av blodshämnd förlamar i vissa fall det lokala
ekonomiska livet, omöjliggör barnens skolgång och lägger stor börda på
familjens kvinnor (vilka inte tillmäts samma "blodsvärde" och därför mestadels
kan röra sig fritt, bruka jorden etcetera utan fara för livet). Även i centrala
Tirana ”accepterar” myndigheterna helt öppet en uppmärksammad blodsfejd,
genom att tillåta överlevande medlemmar av en familj leva kvar instängda i sitt
hem i ett område där alla andra hus har rivits som del av den nya stadsplanen.
Detta då myndigheterna inte tror sig kunna skydda dessa medborgare om man
tvingade dem att flytta. I strafflagen har under året införts att blodshämnd
betraktas som ett brott som kan ge tre och ett halvt års fängelse. Även
medskyldiga kan straffas för blodshämndsbrott. Detta är ett stort steg framåt.
Då kanun tillåter försoning finns det internationella organisationer som är
verksamma i norra Albanien och arbetar med förlikning för att lösa fortfarande
pågående tvister. Traditionen med blodshämnd fortsatte att kräva offer ännu
under 2007 och man beräknar att flera hundra familjer (siffran 800 har nämnts)
för närvarande omfattas av ouppklarade blodsfejder.
Handel med människor är fortsatt ett mycket aktuellt problem. Albanien är ett
ursprungs- och transitland, men i ökad utsträckning även ett destinationsland.
Medvetenheten inom landet har ökat och antalet som faller offer för
människohandel minskar nu långsamt. Mycket arbete återstår dock för att
komma till rätta med dessa problem. Framför allt måste de statliga
mekanismerna stärkas för att till fullo kunna greppa situationen.

Trots ökad medvetenhet möter utredning och lagföring av människohandel
stora svårigheter, särskilt på grund av korruption och att polisen ibland är
inblandad i brottsligheten. Åtal mot människohandlare är än så länge sällsynta
och de som väcks leder sällan till fällande dom på grund av bristande
bevisning. En lag om vittnesskydd har antagits, men i praktiken saknas ännu
effektiva skyddsprogram. Många kvinnor som vittnat mot hallickar och
slavhandlare har hotats till livet. Den albanska lagen följer skrivelserna i
Palermokonventionen om organiserad brottslighet.
Viss förbättring av situationen har dock skett. Färre albanska kvinnor och barn
blir offer för handeln och användningen av Albanien som transitland har
minskat. Polisens behandling av offer för människohandel har förbättrats
successivt i takt med olika internationella insatser. Flera internationella aktörer
och organisationer bistår albanska myndigheter med förebyggande insatser
och/eller stöd för återvändande offer. Framför allt det senare är viktigt för att
undvika att utsatta personer återigen faller offer för människohandel, så kallad
”re-trafficking”.
6. Rättssäkerhet och rättsprinciper
Det albanska rättssystemet är enligt konstitutionen oberoende av den politiska
makten. I praktiken är det emellertid ineffektivt, svårt korrumperat och utgör
ett av de allvarligaste hindren för landets utveckling mot en stabil demokrati
och ett närmande till EU. Personalen är ofta dåligt utbildad och utrustningen
undermålig. Samarbetet mellan polis, åklagare och domstolar präglas av
misstänksamhet och bristande kommunikation. Samarbetet mellan personalen i
rättsmaskineriet och den organiserade brottsligheten är däremot ofta alltför
gott. Flera internationella aktörer har i sina biståndsprogram tagit sig an
rättssystemets olika delar för att förbättra situationen och bland andra
presidenten framhåller att reformer inom rättsväsendet har högsta prioritet.
Under senhösten 2007 har regeringen dragit igång en omfattande kampanj för
reformer av rättsväsendet, men några konkreta resultat i form av ny lagstifning
eller liknande har ännu inte synts till. Premiärminister Berishas regering har
antikorruption och kamp mot den organiserade brottsligheten som huvudmål

för sitt politiska fyraårsprogram. Allmänhetens förtroende för rättsmaskineriet
är fortsatt svagt. Behandlingen av rättsfall i civila ärenden, till exempel
äganderättsfall, drar ofta ut på tiden i flera år.
Ett stort problem är statens oförmåga att skydda vittnen i rättsprocesser mot
medlemmar i den organiserade brottsligheten. Hotbilden mot dessa vittnen och
offer är därför ofta allvarlig, få vågar vittna och de som gör det tvingas därefter
leva gömda eller fly landet. En lag om vittnesskydd "Protection of witnesses and
collaborators of justice" antogs 2004, men den sekundära lagstiftning som krävs
för en praktisk tillämpning av lagen är ännu ofullständig. Tilläggas bör dock att
detär mycket kostsamt att införa ett väl fungerande vittnesskyddssystem. För ett
litet land som Albanien är det också rent praktiskt svårt att skydda vittnen.
Domstolssystemet består av distriktsdomstolar, sex överklagandeinstanser,
högsta domstolen, militära domstolar i två instanser och en fristående
konstitutionell domstol. Under 2007 har även så kallade ”Juvenile Sections”
börjat införas i domstolarna, till att börja med i de större städerna. High
Council of Justice kontrollerar i praktiken samtliga domstolar, även om detta
inte är formaliserat. Lagstiftningen för tillsättande och avsättande av domare är
i teorin i linje med Europarådets praxis. Lagstiftning finns också för att
motverka nepotism och korruption i den offentliga förvaltningen, men återigen
är problemet bristande implementering. Maktskiftet efter parlamentsvalen 2005
ledde till omfattande avskedanden och nyutnämningar inom domarkåren.
Offentliga försvarare presterar oförsvarbart mindre än betalda advokater. Det
finns inte heller någon möjlighet för den tilltalade att själv påverka vem som
utses till hans eller hennes försvarare. Privata kontakter mellan domare,
åklagare och advokater, som är parter i samma mål, är mycket vanligt
förekommande.
Under 2007 har en långdragen process, som började redan 2005, lett till att den
albanske riksåklagaren i början av december avsattes. Ännu har
konstitutionsdomstolen inte givit sitt utlåtande, men en ny riksåklagare har
redan tillsatts. Ärendet kring riksåklagaren, som anklagats för brister i sin
tjänsteutövning, har genomgått granskning i två parlamentariska

undersökningskommissioner.
Åldern för straffmyndighet är 14, respektive 16 år, beroende på brottslighetens
art. Endast begränsade straff kan dock utdömas vid dessa unga åldrar.
En ombudsman, folkets advokat, utsågs år 2000. Ombudsmannen tar emot
medborgarnas klagomål och granskar myndigheternas arbete. Efter utredning
och bedömning utfärdas icke-bindande rekommendationer, som lämnas till
regeringen. Kunskap om ombudsmannen börjar långsamt spridas bland
befolkningen och antalet individuella klagomål ökar. En särskild
underavdelning för barnärenden har varit under utveckling, men det arbetet
verkar ha stannat av helt. Den albanska ombudsmannainstitutionen är ännu
svag, reaktiv och inte helt självständig från den politiska makten.
I december 2007 inrättades för första gången en underkommitté för mänskliga
rättigheter i det albanska parlamentet. Tidigare i år har också en
underkommitté för jämställdhet bildats.
7. Straffrihet
Straffrihet praktiseras inte regelmässigt av staten. I praktiken bidrar emellertid
korruption och det bristfälliga rättssystemet till att brott inte beivras eller att
många domar inte alls verkställs. Trots ett aktivt polisarbete mot kriminella
ligor är de fällande domarna mycket få. Likaså har få ställts inför rätta eller
dömts för påstådda grova tjänstefel eller korruption trots allvarliga anklagelser,
som i flera fall tvingat fram personernas avsked. Under hösten 2007
arresterades åtta högre tjänsteman misstänkta för korruption i samband med
vägbyggen. Den nuvarande utrikesministern har också varit föremål för
utredning om korruption under sin tid som transportminister, men ärendets
behandling har fördröjts eftersom ministern åtnjuter immunitet. Likaså åtnjuter
högre domare och parlamentsledamöter immunitet och kan därför i praktiken
komma undan eventuella straff för olika lagstridiga handlingar.
Det finns inga regler om universell rättsutövning. I rättsfall rörande brott som
begåtts i utlandet används i stället bilaterala avtal.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediafrihet garanteras i konstitutionen och respekteras.
Albanien har en modern lagstiftning om tillgång till information. Ett stort antal
dagstidningar och andra publikationer utkommer i Albanien, de flesta dock i
små upplagor. Det viktigaste mediet är TV, där ett stort utbud av inhemska
och utländska kanaler finns att tillgå (Albanien ska för närvarande ha 58
inhemska TV-kanaler.) Många hushåll och kaféer har parabolantenn.
Radiomediet är jämförelsevis tämligen underutvecklat, även om olika stationer
finns.
Albanien har upplevt en positiv utveckling på mediafrihetens område sedan
den extremt slutna kommunistdiktaturens fall. Ett allvarligt och växande
problem i Albanien i dag är dock den nära bindningen mellan medier, politik
och näringsliv. Mäktiga affärsmän tycks se medieägande som en statussymbol
och som ett verktyg för att nå makt och inflytande. Politiker uppges finnas
med i ägarkonstellationer till medier och andra privata företag och
sammansättningen av mediers statliga granskningsnämnder är ofta
kontroversiell. Frågetecken om finansieringen finns eftersom press och TV
sällan är helt självförsörjande. Tillsammans leder dessa faktorer i Albanien till
en osjälvständig, intressedriven medierapportering med stor risk för
intressekonflikter. Omfattande självcensur lär förekomma i kontroversiella
frågor och oppositionsgrupper rapporterar svårigheter att få sina artiklar
publicerade.
Till bilden hör att medborgarna är ovana vid att kräva sin rätt till insyn och att
ifrågasätta ledande personligheters uttalanden. Uppgifter förekommer om att
regeringen, genom bland annat åsidosättande av marknadsregler eller
godtycklig tillämpning av skatteregler, indirekt har främjat eller motarbetat
vissa tidningar och TV-stationer. Journalister som uppmärksammar korruption
och intressekonflikter befinner sig i viss mån i riskzonen för rättsliga efterspel,
eller till och med för hot från offentliga, eller privata aktörer.
Till detta kommer att den journalistiska standarden överlag ännu är låg.
Journalistutbildningen vid Tiranas universitet är populär, men utbildningen är

teoretiskt inriktad och lider av resursbrist. Seriös, undersökande journalistik
förekommer sällan och är förenad med risker för de undersökande
journalisterna. En oppositionell journalist greps hösten 2006 utan laglig grund
av civilklädd polis för att kort därefter släppas fri utan förklaring.
Nyhetsrapporteringen ger ofta ett obalanserat, skandalinriktat intryck.
Inhemska organisationer aktiva på mediaområdet arbetar för att stärka medias
kvalitet och oberoende bland annat genom utbildning, forskning och
främjande av ny teknologi. På senare år har mediernas opinionsbildande roll
blivit mer påtaglig och mer utrymme har lämnats till fristående analytiker och
kommentatorer.
Föreningsfriheten garanteras i konstitutionen. Det finns flera politiska partier.
Fackföreningar och enskilda organisationer har bildats sedan kommunismens
fall, men det civila samhället är ännu mycket outvecklat och svagt. Det är
huvudstadsbaserat och beroende av utländskt bistånd. Föreningsviljan är
mycket svag i Albanien och speglar folkets negativa minnen av den tidigare
påtvingade kollektivismen. Det förekommer att fackföreningar upprättas mera
på privat initiativ än baserat på gemensamma kårintressen.
Församlingsfriheten garanteras i lag och respekteras i stort.
Religionsfrihet råder i teori och praktik. Efter decennier av påtvingad ateism är
befolkningen sekulariserad. De inslag av muslimsk fundamentalism som
förekommer granskas nära av myndigheterna. Uppgifter har förekommit under
2006 om att åtminstone en manlig muslimsk student ska ha tvingats att raka av
sitt skägg för att tillåtas fortsätta i undervisningen vid det universitet där han
börjat. Blandäktenskap är vanligt förekommande och orsakar inga problem för
de inblandade. Cirka 70 procent av albanerna uppger nu att de är muslimer,
cirka 20 procent ortodoxa och 10 procent katoliker.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Albanien är en republik där presidentens roll i huvudsak är ceremoniell. På
senare tid har dock presidenten, genom olika författningsbeslut, allt mer
kommit att framstå som en viktig garant för konstitutionens separation av

lagstiftande och verkställande makt. Enligt konstitutionen är Albanien en
demokratisk marknadsekonomi, men verkligt genomförande av demokratiska
processer brister inom viktiga politiska institutioner.
Albanien är fortfarande starkt centraliserat och såväl kapacitet som möjlighet
att agera lokalt och regionalt är ännu begränsade, även om arbete pågår med
stöd av internationellt bistånd, bland annat genom Sida, att stärka lokala och
regionala myndigheter.
Nationella val ägde rum i juli 2005 och vanns av Demokratiska partiet, DP,
som leder den sittande regeringskoalitionen. Parlamentet valde i augusti 2007
landets nuvarande president, Bamir Topi. Lokalval har genomförts under 2007
trots bristande politiskt samförstånd om allt mer viktiga valreformer.
Trots att DP leder en majoritetskoalition och har besatt alla nyckelposter tycks
detta inte underlätta det politiska arbetet. Oppositionen, som främst företräds
av två socialistpartier, har under året vid flera tillfällen bojkottat regeringens
och parlamentets arbete, varför konkreta resultat lyser med sin frånvaro. Det
politiska livet har med visst fog kunnat betecknas som lamslaget.
Den kvinnliga politiska representationen är alltjämt minst sagt begränsad.
Således är för närvarande endast en av regeringens ministrar kvinnor, även om
vissa partier före valet 2005 utlovade förbättrad kvinnorepresentation.
Talmannen i parlamentet är dock kvinna, och det finns tio kvinnliga
parlamentsledamöter. I det senaste lokalvalet deltog färre kvinnliga kandidater
än i tidigare val. Så kallad familjeröstning, vilket i praktiken innebär att män
röstar åt hustrur, döttrar eller andra närstående, förekommer fortfarande i
Albanien.
Det socialistiska partiet SP drev under våren fram att 50 procent av dess
generalförsamling skulle utgöras av kvinnor.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Albanien har ratificerat samtliga Internationella arbetsorganisationen, ILO:s
åtta centrala konventioner på arbetsrättens område.
Den höga arbetslösheten är ett stort problem liksom för så många andra länder
som ställer om sin ekonomi från planekonomi till marknadsekonomi. 2006
uppgick den totala arbetslösheten till cirka 14 procent. Som vanligt är det svaga
grupper och kvinnor som drabbas värst av den dåliga tillgången till jobb. De
senaste undersökningarna för 2007 visar att arbetslösheten för kvinnor i urbana
områden är minst 30 procent och för Tiranaregionen över 50 procent. För
romska kvinnor uppgår den totala arbetslöshetssiffran till 70 procent.
11. Rätten till bästa uppnåelig hälsa
Den materiella standarden och kvaliteten på hälsovården är mycket låg.
Möjligheten att erhålla tillräcklig hälsovård varierar dessutom starkt mellan stad
och landsbygd. I många mindre samhällen saknas sjukhus, vårdcentraler och
framför allt utbildad vårdpersonal. I Tirana finns den bäst utvecklade
vårdstrukturen, med både statliga och privata kliniker, de sistnämnda ofta
utlandsfinansierade. Mera komplicerade ingrepp måste dock göras utomlands,
vilket inte bara missgynnar de fattigaste, utan också är en krånglig byråkratisk
procedur i form av utverkande av visum med mera. Allvarligt är att barn på
landsbygden inte längre tycks ha tillgång till läkarkontroller och att kvinnor på
landet inte alltid kan erhålla vård i samband med förlossningar. Ännu omfattas
emellertid nästan alla av landets ettåringar av vaccinationsprogram. Även högre
upp i åldrarna bland barnen följs vaccinationen noggrant upp. Ett undantag är
romska barn, som ofta är oregistrerade och därför inte kommer ifråga för
någon vård.
Den förväntade livslängden för kvinnor och män är 78 respektive 73 år. De
låga lönerna samt oklara strukturer inom sjukvården har resulterat i en hög
grad av korruption och patienter får ofta betala dyrt för vård som på pappret
tillhandahålls kostnadsfritt. Problemet är framför allt de oklarheter som råder
om vad som ska omfattas av vårdförsäkringen. Av totala BNP gick under 2007

2,3 procent till hälsosektorn.
12. Rätten till utbildning
Allas rätt till utbildning är garanterad i konstitutionen och grundutbildningen är
enligt lag kostnadsfri. Möjligheten att genomdriva rätten till utbildning har
dock starkt beskurits på landsbygden till följd av urbaniseringen och den stora
utflyttningen av kvalificerad arbetskraft (så kallad "brain drain") som drabbat
Albanien genom emigrationen. Kvalificerade lärare finns inte alltid att tillgå på
landsbygden. I staden är skolorna ofta överfulla. Skolbyggnader och
undervisningsmaterial är ofta i uselt skick, även om en viss förbättring noterats
de senaste åren. Den högre utbildningen är av låg standard och ett ofta angivet
skäl till varför man vill emigrera. Utbildningssystemet är också ansatt av
korruption. Det är således möjligt att köpa sig till goda betyg eller inträde till
viss universitetsutbildning. Detta drabbar framförallt de fattiga, men också
samhället i stort och klyftorna mellan unga välutbildade, som ofta skolats
utomlands, och fattiga ungdomar från landsbygden hotar att öka ännu mer.
De nationella minoriteterna i minoritetsområdena har rätt till utbildning på det
egna modersmålet. De grekiska och makedonska minoriteterna har sedan länge
egna skolor.
Ett stort problem är den höga analfabetismen bland Albaniens romer. Cirka
40 procent av den romska befolkningen mellan 21 och 40 år och cirka 62
procent mellan 7 och 20 år uppges vara analfabeter. Under kommunisttiden
var det svårare att kringgå skolplikten och detta är en av anledningarna till att
analfabetismen nu stigit inom denna befolkningsgrupp, där barnen traditionellt
börjar arbeta vid mycket ung ålder (se mer under "Barnets rättigheter" samt
"Olika befolkningsgruppers situation"). Stora satsningar från internationellt håll
görs för att locka fler romer till skolan, bland annat genom upprättande av
särskilda skolor för romska barn. Dock råder brist på lärare för dessa skolor
och det har visat sig svårt att driva projekten vidare .
Sedan kommunismens fall går utvecklingen i praktiken mot en ökad
könssegregering inom utbildning. Flickors högre skolgång begränsas ibland och

särskilt i norr av att familjen inte tillåter dem att bo på egen hand i
studentboende, där de anses riskera sitt rykte.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Albanien är ett av Europas fattigaste länder. Landet befinner sig i en besvärlig
och utdragen politisk och ekonomisk övergångsperiod och kan ännu inte
erbjuda hela sin befolkning en rimlig levnadsstandard. Omkring 18 procent av
befolkningen livnär sig på en inkomst understigande 2 US-dollar per dag.
Fattigdomen är värst på landsbygden och i den norra delen av landet. Många
familjer lider av låg boendestandard, osäker tillgång till elektricitet och
dricksvatten, illa fungerande avlopp, och undermåliga vägar. Arbetslösheten är
hög och många av de yrkesverksamma arbetar i den inofficiella ekonomin, det
vill säga under stor osäkerhet och utan försäkringsskydd. Jordbruk är ännu en
vanlig inkomstkälla, men det bedrivs småskaligt, enligt gamla metoder och med
gammalmodig utrustning, vilket innebär att marken ofta inte producerar mer
än till självhushållning.
Många familjer är för sitt uppehälle beroende av inkomster från släktingar som
emigrerat till väst. Den officiella siffran på hur mycket medel som årligen flyter
in i landet på detta sätt är 1 miljard US-dollar, vilket utgör 14 procent av
landets totala BNP. Mycket tyder dock på att denna inkomstkälla från utlandet
är mycket högre.
Den ekonomiska utvecklingen tycks dock långsamt gå åt rätt håll; landet har
haft tillväxt sedan 1998 och de utländska direktinvesteringarna sägs öka. Det
tidigare omfattande emigrationsflödet har mattats av, vilket kan tyda på
spirande förhoppningar om en dräglig framtid inom landet. Som ovan påpekats
hotar klyftorna mellan det rika fåtalet och det fattiga flertalet att öka, samtidigt
som landet aktivt söker närma sig ett framtida EU-medlemskap. Flykten från
framför allt landsbygden i norr till städerna, i synnerhet Tirana, gör att
arbetslösheten i städerna ökar, trots en arbetsintensiv och omfattande
nybyggnation. Urbaniseringen sker på ett sätt som skapar oklara
ägarförhållanden och belastar infrastrukturen i städerna så hårt att det försvårar

levnadsförhållandena.

parlamentet i december 2006. Den trädde i kraft sommaren 2007.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor och män är enligt konstitutionen jämställda och diskriminering är
förbjuden. En lag om jämställdhet antogs 2004. Denna anses dock inte
uppfylla europeisk standard och en revidering av lagen har inletts. I praktiken
har kvinnorna dock långt ifrån samma möjligheter och deras politiska och
ekonomiska inflytande är fortsatt begränsat.
I parlamentsvalen 2005 blev endast 10 kvinnor invalda (cirka 7 procent av
parlamentsledamöterna). En lobbyingkampanj pågår sedan februari 2006 för
att lagstifta om kvotering av kvinnor till parlamentet, så att minst 30 procent av
parlamentarikerna är kvinnor, men ännu har inga ändringar genomförts.

Hälsovården i Albanien är mycket eftersatt, särskilt ute på landsbygden (se
ovan). Tillgången till mödravård och gynekologer är där närmast obefintlig.
Handel med kvinnor för prostitution i väst drivs i många fall av albanska ligor.
Åldrarna på de kvinnor som dras in i könshandeln, albanska som utländska,
uppges bli allt lägre och en stor andel är mellan 14 och 17 år. Också Albanien
har utvecklats till en växande marknad för prostitution, från att tidigare främst
ha varit ett ursprungs- och transitland. Albanska kvinnor som varit offer för
människohandel och påtvingad prostitution är oftast inte välkomna åter till sina
familjer och hotas inte sällan av den egna familjeklanen om de lyckas
återvända, vilket i sin tur leder till att många kvinnor ser som sin enda
möjlighet att åter prostituera sig och ofta då åter faller offer för
människohandeln. Flera anti-traffickingkommittéer har skapats i Albanien med
syfte att följa upp implementeringen av regeringens anti-traffickingstrategi.

Det albanska samhället är starkt patriarkaliskt, särskilt ute på landsbygden och i
synnerhet i landets norra delar. Den albanska kvinnan är av tradition (snarare
än av religion) underordnad mannen i många hänseenden. Tvångsgifte
förekommer. Det sociala sönderfallet efter kommunismen har fört dessa
förhållanden till ytan. Kommunismens fall medförde även en kraftigt ökad
arbetslöshet i samhället, vilken främst drabbade kvinnor och förde dem tillbaka
till hemmet som arbetsplats. Detta är också ett problem då det starkt bidragit
till att begränsa kvinnors sociala kontaktmöjligheter. Bristen på offentlig
barnomsorg och äldrevård är också faktorer som bidrar till att kvinnan låses till
hemmet.

15. Barnets rättigheter
Barnen, och särskilt barnen på landsbygden, är den grupp som drabbats
hårdast av det sociala sönderfallet och fattigdomen. Barnadödligheten är högre
än i andra länder på Balkan. Den undermåliga hälso- och sjukvården drabbar
barnen extra hårt. Barnmisshandel är ofta förekommande och anses vara en
familjeangelägenhet. Ett problem som uppmärksammats mer på senare tid är
det våld mot barn som förekommer på skolor och dagis. En särskilt utsatt
grupp är förståndshandikappade barn och ungdomar, som ofta lever intagna på
mycket enkla institutioner övergivna av sina familjer. Begränsad barnpsykiatri
finns sedan några år i landet, i stort utan de resurser som skulle behövas.

Våld i hemmet är mycket vanligt och ett allvarligt problem, som sällan
rapporteras eller lagförs. Enligt en undersökning från 2007 utsätts 40 procent
av Albaniens kvinnor för våld i hemmet. Våldtäkt inom äktenskapet faller inom
strafflagen, men beivras så gott som aldrig. Flera incidenter av hedersrelaterat
våld mot kvinnor har uppmärksammats det senaste året. En orsak till många av
dåden är kollisionen mellan traditionella värderingar och ungdomarnas
moderna livsstil. En lag om våld mot kvinnor togs fram år 2005, och antogs av

Albansk lag påbjuder gratis, obligatorisk skolgång i minst åtta år. I praktiken
lämnar dock många barn skolan i förtid för att arbeta. Detta är vanligast på
landet där arbetskraft behövs i jordbruket. Hundratals barn, främst pojkar i
norra Albanien, beräknas vara indragna i familjefejder, där så kallad
blodshämnd fortfarande förekommer. Detta begränsar dessa barns
rörelsefrihet, förhindrar dem att gå till skolan och kastar en hotfull skugga över
deras uppväxt. Antalet barn som drabbats av effekter av blodshämnd har

under åren långsamt minskat. Det är belagt med böter att inte sända sitt barn
till skolan, men dessa straff utdöms och indrivs sällan.
2007 arbetade 32 procent av alla barn mellan 6 och 17 år. Den största andelen
av dessa barn tillhör de romska eller egyptiska minoriteterna. Barnen tvingas
ofta att arbeta som tiggare i de större städerna och det är vanligt att se dessa
barn som försäljare av diverse varor. Den bristfälliga folkbokföringen gör det
svårt för myndigheterna att hålla uppsikt över och spåra barnen. Regeringen
arbetar sedan länge på en lag för att kriminalisera barnarbete i hemmet, vilket
inkluderar att låta barnen tigga för att bidra till familjeförsörjningen.
Barnhandel är ett allt mer uppmärksammat problem. Kriminella gäng har gjort
sig ökända för att kidnappa barn, främst flickor, från barnhem eller skolor för
att sälja dem för prostitution i väst. En omfattande pedofilskandal skakade
2006 Tirana, med resultat att såväl albaner som utlänningar har häktats
anklagade för långvariga, systematiska och omfattande övergrepp primärt mot
romska barn.
Tusentals albanska barn i åldrarna 13 till 18 år har under senare år tvingats in i
prostitution i Albanien och utomlands. Därutöver engageras ett stort antal barn
för att arbeta som tiggare eller blomsterförsäljare utomlands för organiserade
ligor, ofta i Grekland. 1992 – 2002 fördes mer än 4 000 barn ut ur landet för
att användas som arbetskraft. Rapporter om barn som utnyttjas mot sin vilja
för organdonation förekommer och polisen har rapporterat om kidnappningar
av ungdomar i syfte att sända dem utomlands för organtransplantationer. Men
insikten om problemen växer och den albanska regeringen antog i februari
2005 en "anti-traffickingstrategi” med fokus på barnhandel. Handeln med barn
till Kosovo har ökat i takt med att gränskontrollerna mot Italien och Grekland
skärpts.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Albaniens befolkning är relativt homogen. En grekisk minoritet, främst i
landets södra delar, utgör en av de största grupperna icke-albaner. Vidare finns

befolkningsgrupper bestående av makedonier, slaver, vlacher, romer och så
kallade "egypter" representerade. De sistnämnda är mörka i hyn och talar
albanska. Ofta förväxlas de med, eller omnämns slarvigt som varande samma
befolkningsgrupp som romerna, vilket inte är riktigt då dessa grupper lever
separat åtskilda och romerna talar ett eget språk. Storleken på den grekiska
minoriteten är omstridd. Ett annat problem är definitionen av de så kallade
minoritetsområdena. Problemen på minoritetsområdet är främst orsakade av
brist på intresse, policy och resurser från myndigheternas sida.
Romerna har nu uppnått status som en nationell minoritet, vilket dock inte har
getts till egypterna. Albanien erkänner bara språkminoriteter och egypterna har,
som nämnts, inte något eget språk. Romerna, och egypterna, är fattiga grupper
som ofta lever i social misär. Läskunnigheten bland romerna är låg (se ovan)
och de saknar ofta tillgång till hälso- och sjukvård. Även om de inte officiellt
diskrimineras är de socialt diskriminerade. Ett problem är att många romska
och egyptiska kvinnor väljer (eller tvingas) att föda sina barn hemma och
registrerar därefter inte barnet, delvis på grund av misstro för myndigheterna,
men också på grund av bristande kunskaper. Eftersom barnet inte är registrerat
”finns det inte” och befinner sig redan från början utanför samhället. Detta
medför problem, bland annat när barnet uppnår skolålder. Det är en mycket
krånglig process att i efterhand registrera en födsel, men en förutsättning för
att få gå i skolan, varför många barn även av denna anledning, och inte bara på
grund av tradition, inte lär sig att läsa och skriva. Arbetslösheten är hög bland
romerna, såväl som bland egypterna och en övervägande del av dem som faller
offer för människohandeln i Albanien kommer från dessa befolkningsgrupper.
Kvinnor och barn från dessa minoriteter är samhällets mest utsatta grupper.
En nationell strategi för att förbättra romernas livsvillkor antogs 2003, men
resurser och intresse tycks saknas hos de ministerier som delar ansvaret. En
sektor inom arbetsmarknadsministeriet har idag huvudansvaret för strategin,
som är tänkt att genomföras på lokal nivå. Det finns även ett speciellt
antitraffickingprojekt för romer.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är sedan 1994 inte förbjudet, men inte heller socialt accepterat.
Att vara homosexuell, eller ha en homosexuell släkting, anses skamligt av en
stor majoritet. Det finns några nationella organisationer för homo-, bi- och
transsexuella personer, men de håller en mycket låg profil. Albanska grupper
som verkar för de mänskliga rättigheterna berättar att homosexuella trakasseras
bland annat av polisen och fortsatt anses utgöra "lovligt byte" för misshandel.
18. Flyktingars rättigheter
Albanien har anslutit sig till Flyktingkonventionen och har sedan 1998 en
asyllagstiftning som håller hög internationell standard. Ett flyktingkontor finns
för hantering av asyl- och flyktingfrågor. Trots ett mycket aktivt stödarbete
från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) förhindrar fortfarande bristande
kompetens, få resurser och dålig verkställighet av lagen asylsystemet från att
fungera till fullo.
Albanien är i första hand ett transitland för flyktingar och ekonomiska
migranter på väg till väst. Omhändertagandet av dessa personer när de grips
vid gränserna eller under misslyckade försök att ta sig över det Adriatiska havet
till Italien är sporadiskt fungerande. Inkvartering utan urskiljning blandar
asylsökande, migranter, minderåriga och kvinnor och barn som fallit offer för
människohandel i samma läger, vilket snabbt blir rekryteringsgrund för
människosmugglare och människohandlare. Om inkvarteringsplatser saknas
härbärgeras utlänningarna ofta på någon polisstation, varifrån de efter ett tag
släpps ut och hamnar i en närmast desperat situation.
De albanska myndigheterna menar att dessa människors hemländer måste bära
ett större ansvar för situationen. Ofta tjänar den albanska organiserade
brottsligheten stora pengar på dessa desperata människors frivilliga eller
ofrivilliga resa. På grund av nära samarbete mellan albansk och italiensk polis
har resvägen över havet nu i det närmaste blockerats, bland annat genom
förbud mot snabba motorbåtar för att ytterligare söka stävja illegala överfarter
till Italien. Det förekommer dock fortfarande att människor reser till

Västeuropa via Albanien med förfalskade ID- och resehandlingar. Handeln
med förfalskade resehandlingar är omfattande.
Under 2006 tog Albanien emot två olika grupper utländska medborgare som
frisläppts av amerikanska myndigheter från Guantanamo.
19. Funktionshindrades rättigheter
Utbredd fattigdom och bristfällig sjukvård gör de funktionshindrades situation
särskilt utsatt. Viss rehabilitering och träning finns genom enskilda
organisationer, men i mycket begränsad skala. Regeringen har initierat en
nationell handlingsplan för handikappade, men under året har inget hänt.
Den mentala hälsovården är mycket dålig. Under våren 2006 initierade
regeringen förberedelser för att på allvar kunna genomföra en sedan länge
antagen lag för mental hälsovård, ett arbete som stått still de senaste 10 åren.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Regeringen är allmänt positivt inställd till enskilda organisationer som arbetar
för de mänskliga rättigheterna. Albanska Helsingforskommittén, Albanian
Human Rights Group, Society for Democratic Culture, the Women's Center,
och Albanian Media Institute tillhör de mer aktiva lokala organisationerna. Den
inhemska rörelsen Mjaft! ("Nog!") har det senaste åren skapat sig en
framträdande plattform genom sina innovativa kampanjer och har alltmer blivit
en respekterad motpart till den politiska makten. Det civila samhället utmärks
emellertid fortfarande av bristande resurser, stort utlandsstödsberoende och
svag medlemsbas, samt av att dess organisationer är koncentrerade till Tirana.
Ett stort antal internationella människorättsorganisationer finns i Albanien och
samarbetar nära med de lokala organisationerna. Det är relativt lätt att
registrera en enskild organisation och samhällets syn på dessa organisationers
arbete är positiv.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har en mission i
Albanien, vars uppgift bland annat är att övervaka och ge råd i frågor relaterade
till mänskliga rättigheter. Utöver huvudkontoret i Tirana och ett
förbindelsekontor i den närbelägna hamnstaden Durres har OSSE-missionen
för närvarande fyra fältkontor runt om i landet. EU:s "monitoring mission"
(EUMM) som löpande rapporterat om det politiska läget och om läget för de
mänskliga rättigheterna stängde slutgiltigt resterna av missionen sommaren
2007. EU och kommissionens kontor följer noggrant utvecklingen av
respekten för de mänskliga rättigheterna i landet. EU har sedan 2003 haft en
polisbiståndsinsats, PAMECA, i Albanien. Respekten för mänskliga rättigheter
har ingått som ett element i polisträningen. Projektet lades dock ned vid
årsskiftet 2007/08. Europarådet ger regeringen råd i en rad viktiga frågor om
mänskliga rättigheter, bland annat frågor om blodsfejder.
Från FN-systemet är framför allt utvecklingsprogrammet (UNDP),
flyktingkommissariatet (UNHCR), barnfonden (UNICEF) och
Världshälsoorganisationen (WHO) aktiva i MR-frågor i Albanien och finns
representerade på plats, liksom Internationella migrationsorganisationen
(IOM).
Sverige bedriver sedan några år ett aktivt biståndssamarbete i Albanien. Ett
sektionskontor i Tirana, formellt tillhörande ambassaden i Rom, ansvarar för
Sidas verksamhet på plats. Insatser görs inom flera områden, främst inom
förvaltning, mänskliga rättigheter och demokrati, miljö, landsbygdsutveckling,
näringsliv och hälsosektorn. Sverige har bland annat stött projekt med syfte att
hjälpa offer för människohandel, samt tortyroffer från den gamla regimens tid.
Inom ramen för den nuvarande landstrategin för Sveriges
utvecklingssamarbete med Albanien fokuseras biståndssamarbetet på
Albaniens EU-integration, bland annat genom stöd till kapacitetsbyggande
inom central förvaltning och rättsväsende, samt stöd för att skapa
förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Därtill ger Sverige stöd till hälsosektorn.

I alla Sida-projekt återfinns jämställdhets-, miljö- samt antikorruptionsaspekter.
Sektionskontoret driver med likasinnade givare samordning av biståndet till
Albanien med sikte på ökad total effekt för landet. En ny landstrategi är under
utarbetande och väntas gälla från början av 2009.

Mänskliga rättigheter i Serbien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Frågan om Kosovos status har under året dominerat regeringens, parlamentets
och mediers uppmärksamhet. Utvecklingen av respekten för de mänskliga
rättigheterna i Serbien har därav avstannat något.
Montenegros utträde ur det tidigare statsförbundet med Serbien i maj 2006
framtvingade en revidering av det tidigare förbundets lagar och ledde till att en
ny grundlag antogs efter en folkomröstning i oktober 2006. Kort efter
folkomröstningen om den nya grundlagen hölls parlamentsvalen i januari 2007.
Efter en period av politisk osäkerhet bildades slutligen en koalitionsregering i
maj.
Alla internationella konventioner som tidigare band statsförbundet Serbien och
Montenegro har fortsatt att binda Serbien som efterträdarstat till
statsförbundet. Detta inkluderar fördrag genom vilka staten har förbundit sig
att respektera de mänskliga rättigheterna.
Serbien tog i maj 2007 över ordförandeskapet för Europarådets
ministerkommitté. Straffrihet för tidigare krigsförbrytelser har varit och är ett
problem, men under året har Serbien gjort vissa framsteg genom utlämnandet
av ytterligare två åtalade till den Internationella krigsförbrytartribunalen i Haag.
Detta ledde till att förhandlingarna med EU om ett stabiliserings- och
associeringsavtal återigen kunde tas upp.
Rättssäkerheten och allmän kunskapsnivå om mänskliga rättigheter får
beskrivas som låg med europeiska mått. Korruption inom rättsväsendet och
ineffektiviteten i domstolarnas arbete fortsätter att utgöra ett stort problem. Ett
lagförslag om en övergripande reform av rättsväsendet har varit på
parlamentets bord under en längre period men har ännu inte antagits. Serbien

har antagit de flesta lagarna som ska finnas i överensstämmelse med
internationell rätt men tillämpningen av dessa är otillfredsställande.
På medieområdet kvarstår vissa demokratiproblem som rör bland annat
kontrollen över radio- och TV-frekvenser. Ytterligare problem gällande
samhällskritiska journalisters utsatta situation fortsätter att utgöra ett hinder för
en oberoende nyhetsrapportering.
Romer, ungrare och andra minoriteter, personer med funktionshinder och
homosexuella är föremål för diskriminering och fördomar. Få attacker mot
utsatta grupper anmäls, och de som anmäls leder sällan till åtal. En allmän
diskrimineringslag saknas, vilket utgör ett problem. Vissa framsteg har gjorts
genom inrättandet av en lag som förhindrar diskriminering av
funktionshindrade samt upprättandet av nationella råd för landets större
minoritetsgrupper.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Serbien har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga rättigheter;
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),
samt de fakultativa protokollen om enskild klagorätt och
avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering, Convention on the Elimination of all forms of
Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering
mot kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) samt det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT),
samt det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of
the Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i
väpnade konflikter och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of
Refugees, samt det tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen,
International Criminal Court (ICC)
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
(Europakonventionen)
Konventionen mot påtvingade försvinnanden som öppnades för
undertecknande under året, Convention for the Protection of all Persons from
Enforced Disappearances (CED), har undertecknats av Serbien.
Serbien har skrivit under konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPD),
som öppnades för undertecknande under 2007.

förekommit på senare tid. Det politiskt motiverade våld som kännetecknade
Milosevic-regimen har upphört.

Rapportering till de olika konventionskommittéerna prioriteras inte och landet
ligger i vissa fall långt efter i rapporteringen. Bristen i rapportering till
konventionskommittéerna måste betraktas som ett problem eftersom slutsatser
och rekommendationer från dessa övervakningsorgan anses särskilt viktiga och
användbara vid bedömning av i vilken utsträckning konventionsförpliktelserna
efterlevs.

Förhållandena på fängelserna i Serbien har förbättrats sedan Milosevic-tiden
men är fortfarande inte tillfredställande. CPT rapporterade, efter besök i de
serbiska fängelserna, flera allvarliga fall av internvåld bland fångarna och
övervåld av polisen. CPT rekommenderade ett antal åtgärder för att bekämpa
polisens bristfälliga behandling av fångarna.

Efter anmärkningar från Europarådets europeiska kommitté till förhindrande av
tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) har
Serbien i nationell lagstiftning införlivat rätten för frihetsberövade personer att
på begäran få tillgång till sjukvårdsundersökning.
Flera fall har framkommit där den serbiska polisen har använt sig av tortyr för
att framtvinga erkännanden eller demonstrera sin makt. Enskildas klagomål
mot polisen tas sällan på allvar.
Polislagen som antogs 2005 markerar en klar förbättring mot föregående
lagstiftning avseende respekt för individen vid polisens tjänsteutövning. Lagen
förpliktigar polisen att följa nationella föreskrifter såväl som antagna
internationella överenskommelser och konventioner. Vidare ska direktivet om
polisens etik och uppförande ingå som ett obligatoriskt moment i
polisutbildningen.

Vissa framsteg har dock gjorts. I maj 2007 lämnade Serbien in en rapport till
FN:s kommitté mot diskriminering av kvinnor (CEDAW). Vidare lämnade
Serbien in en rapport till FN:s barnrättskommitté om tillämpningen av barnets
rättigheter.

Trängsel utgör ytterligare ett problem. I oktober 2007 hävdade Serbiens
justitieminister, Dusan Petrovic, att det för närvarande finns 8 500 fängslade
personer samt att ytterligare 5 000 väntar på att få avtjäna sitt straff och att det
för tillfället endast finns 6 000 lämpliga platser. För att komma till rätta med
detta ska man under en fyraårsperiod bygga fem nya fängelser.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tortyr är förbjudet enligt lag. Inga rapporter om systematiska övergrepp har

4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades i federal lagstiftning 1992 och på delrepubliknivå i
Serbien under 2001, som en del av de jugoslaviska ansträngningarna att bli

medlem i Europarådet.
Serbien har ratificerat protokoll nummer 6 till Europakonventionen om
dödsstraffets avskaffande i fredstid samt protokoll nummer 13 om dödsstraffets
avskaffande under alla omständigheter – det vill säga. även i krigstid.
2007 utropades den 10 oktober som Europadagen mot dödsstraff av Serbien i
egenskap av ordförande för Europarådets ministerkommitté. Serbien uttryckte
här sitt hopp om att alla länder världen över ska avskaffa dödsstraffet samt att
de länder i Europa som inte har tillträtt tilläggsprotokollet nummer 6 och 13 till
Europakonventionen ska göra det.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Den serbiska grundlagen garanterar alla personer rätt till frihet och personlig
säkerhet. Den frihetsberövades rätt till att omedelbart upplysas om varför man
hålls kvar och vad man står anklagad för samt lagligheten av frihetsberövandet
är i enlighet med internationell standard. Till skillnad från tidigare år har inga
fall rapporterats under 2007 där polisen har brutit mot rätten att omedelbart
informera den frihetsberövade om dennes rättigheter.
Rörelsefriheten får betecknas som stor och passhandlingar kan erhållas utan
andra problem än eventuella väntetider.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten i Serbien kan beskrivas som låg med europeiska mått mätt.
Den nya författning som antogs under 2006 får dock sägas innebära en positiv
utveckling trots att vissa bestämmelser inte fullt överensstämmer med
internationell rätt, samt att den stadgar att den nationella författningen ska ha
företräde framför internationell rätt.
Venedigkommissionen uttryckte i mars 2007 sin oro över att författningen saknar
objektiva kriteria för utnämningar av domare och har beskrivit
självständigheten som domarkåren garanteras i författningstexten som
otillräcklig. Då det för närvarande är parlamentet som är ansvarigt för

utnämnandet av domare kan domarkårens självständighet, tillförlitlighet och
effektivitet inte garanteras.
I november 2007 antogs en ny lag om författningsdomstol som ska möjliggöra
återinrättandet av en sådan. Den förre ordförandens pensionering, i
kombination med lagtekniska komplikationer, har gjort det omöjligt att
bemanna domstolen under ett års tid. Avsaknaden av en fungerande domstol
har skapat ett vakuum i rättssystemet, både gällande den juridiska översynen av
antagna lagars överensstämmelse med gällande rätt, och när det gäller
kontrollen av skyddet för mänskliga rättigheter.
I en rapport av Chr. Michelsen Institutet (CMI) om korruptionen i Serbien 2007
anses rättsväsendet vara en av de mest korrupta institutionerna. Vissa framsteg
görs genom att man försöker reformera hela rättsväsendet, men det hela går
långsamt.
Anklagelser har förekommit om att ledande politiker inom dagens
demokratiskt valda ledarskikt på olika sätt försökt påverka rättsprocesser. Åtal
för mutbrott i september 2005 mot en domare i Serbiens högsta domstol, och
mot en specialåklagare, har följts av fler skandaler och ytterligare åtal mot högt
uppsatta domare under 2006. Den låga lönenivån anförs ofta som en grogrund
för korruption. I november 2007 antog Serbien Europarådets civilrättsliga
konvention om korruption. Konventionen föreskriver alla undertecknande stater
att upprätta effektiva mekanismer för att ersätta de som har drabbats av skada
till följd av korruption, samt att skydda offentligt anställda som har rapporterat
misstänkt korruption.
Den juridiska utbildningen i Serbien avviker från internationell standard. Det
ingår inga obligatoriska kurser om mänskliga rättigheter i juristutbildingen och
översättningar av domar från den Europeiska domstolen avseende de
mänskliga rättigheterna finns oftast inte att få tag på. Detta leder många gånger
till att man i sin yrkesutövning inte åberopar relevanta konventioner eller
använder sig av dem i stort. Flera enskilda organisationer är aktiva inom ramen
för utbildning av jurister, åklagare och domare i frågor gällande mänskliga

rättigheter varför situationen långsamt förbättras.
Ett nyinrättat ombudsmannaämbete besattes i juni 2007 och innebär i teorin
större insyn och hårdare kontroll av myndighetsutövningen gentemot
medborgarna. Resurserna är dock fortfarande mycket begränsade.
Ombudsmannen ska främst fokusera på frågor om jämlikhet mellan könen,
barns rättigheter, minoriteters rättigheter samt funktionshindrades rätt. Sedan
tillträdet har cirka 180 anmälningar tagits emot varav hälften av dessa har rört
domstolarnas arbete. De flesta klagomål handlar om orimligt långa utredningar
och rättegångar.
Straffbarhetsåldern för barn är 14 år. Barn mellan 14 och 16 år döms dock
aldrig till straff utan till vård. Även barn mellan 16 och 18 år skall dömas till
vård, men vid allvarliga brott kan undantagsvis fängelse utdömas.
7. Straffrihet
Brott begångna under de senaste femton årens krig och kriser kastar
fortfarande en mörk skugga över det serbiska samhället. Problemen med
uppfyllandet av de åtaganden som Serbien har i relation till den Internationella
krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien (ICTY) i Haag är ett av de
främsta hindren mot ett tillfredställande samarbete med EU. Flera personer
åtalade för krigsförbrytelser befinner sig alltjämt på fri fot och individer som är
misstänkta för krigsförbrytelser samt en stor grupp personer som hade ledande
positioner under Milosevic-tiden är fortfarande verksamma inom
säkerhetstjänstens olika organ.
Den särskilda nationella krigsförbrytardomstolen, i vilken arbete pågår att
lagföra krigsförbrytare, samt utlämnandet av ytterligare två personer till
krigsförbrytartribunalen i Haag under 2007 får ses som en framgång.
Utlämnandet av resterande fyra åtalade, bland annat Ratko Mladic och
Radovan Karadzic, har dock ännu inte skett. Från serbiskt håll hävdar man att
man inte har någon information om var Mladic befinner sig medan man från
Haagtribunalen säger sig övertygad om att han befinner sig i Serbien. En

majoritet Serber angav sommaren 2007 att Serbien inte bör samarbeta med
ICTY.
Landet tog under 2006 ett viktigt steg inom det regionala samarbetet i frågan
om krigsförbrytelser då ett samarbets- och utlämningsavtal skrivits under med
Kroatien, efter rekommendationer av ICTY. Avtalet möjliggör utbyte av bevis
mot misstänkta krigsförbrytare länderna emellan, samt stipulerar att misstänkta
krigsförbrytare ska åtalas i det land de befinner sig, oavsett var brotten är
begångna, något som avsevärt underlättar åtalsprocessen.
I februari 2007 föll dom från den Internationella domstolen (ICJ) i målet mellan
Bosnien och Hercegovina och Serbien (såsom legal efterträdare), i vilket
Bosnien och Hercegovina stämt Serbien för folkmord under 90-talets krig.
Enligt ICJ utgjorde massakern i Srebrenica folkmord, och Serbien bröt mot
sina förpliktelser enligt 1948 års folkmordskonvention "to prevent and to punish
for of genocide". Skyldigheten att straffa har man framförallt brutit mot genom
att man underlåtit att lämna ut Karadzic och Mladic till ICTY, trots att man
enligt domstolens bedömning haft uppenbar möjlighet att leva upp till denna
skyldighet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Förenings-, församlings- och religionsfrihet råder generellt, liksom yttrandeoch
tryckfrihet. Den tidigare statligt organiserade repressionen av medierna är
nu borta, liksom den repression som rådde mot enskilda organisationer och
politiska motståndsrörelser av olika slag. Flera nya lagar på området är dock
undermåligt konstruerade eller saknar egentlig tillämpning.
Under året har en rad journalister utsatts för hot och fysiskt våld, inkluderat
misshandel, vandalism och bombhot. I april 2007 exploderade två
handgranater utanför en samhällskritisk journalists bostad. Gärningsmännen är
fortfarande på fri fot. Journalisters ekonomiska, sociala och rättsliga status i
Serbien är extremt svag vilket gör dem till enkla måltavlor för olika sorters
påtryckningar.

På Reportrar utan gränsers rankning av pressfriheten i världen 2007 hamnade
Serbien på plats 67 av totalt 169 länder. Av de olika länderna i före detta
Jugoslavien hamnade Serbien sist.
Journalistkårens uppfattning i Serbien är att personer inom näringslivet med
stor makt har börjat få alltmer inflytande över media. Tidigare har politiker haft
denna stora makt men nu börjar man se motsvarande trend från näringslivet.
Vidare anses att Serbiens Demokratiska parti och det Radikala partiet
kontrollerar vissa tv-stationer och tidningar. Problem med att uttrycka sig fritt
som är större i mindre orter.
Den nya medielagen, samt fördelningen av frekvenser, har kritiserats från flera
håll, både inom och utanför landet. Problemen är flera och lagstiftningsarbetet
skedde utan att möjlighet gavs till offentlig debatt. Grundläggande fri- och
rättigheter åsidosätts genom att radiofrekvensrådet i praktiken fungerar som sin
egen domare. Anbudsförfarandet för beviljande av TV- och radiolicenser, där
starka ekonomiska särintressen står på spel, har även kritiserats av
internationella organisationer.
Lagen om fri tillgång till offentliga handlingar från 2004 är ett positivt steg mot
ökad insyn. Lagen, som bland annat föreskriver en särskild kommissionär för
tillgång till information, samt särskilt ansvariga på varje myndighet, har dock
inte tillämpats på ett tillfredställande sätt. Eftersom egentliga
sanktionsmöjligheter saknas förvägras information fortfarande. Kännedomen om
lagens innehåll är låg bland befolkningen.
Religionsfrihet råder formellt, men den serbisk-ortodoxa kyrkans dominerande
ställning i samhället leder de facto till diskriminering. Invändningar har bland
annat rests mot den nya kyrkolagen som antogs i april 2006. Lagen premierar
den serbisk-ortodoxa kyrkan genom att göra skillnad mellan trossamfund och
traditionella kyrkor, där de senare får viktiga skatteförmåner samt andra
förmåner och därmed en stärkt ställning (Se vidare rubrik 16)

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Serbien är en parlamentarisk demokrati där samtliga medborgare över 18 år har
rätt att rösta i fria och hemliga val. Parlamentet, med sammanlagt 250 platser,
väljs var fjärde år. Presidenten, som förutom sin funktion som överbefälhavare
främst har ceremoniella plikter, väljs vart femte år i direkta val och kan högst
sitta två mandatperioder.
Den 21 januari 2007 hölls parlamentsval i Serbien och valdeltagandet var dryga
60 procent. Efter flera månaders förhandlingar bildades en ny regering den 15
maj, bestående av en koalition av Demokratiska partiet, Serbiens Demokratiska
Parti, G17+ och Nya Serbien. Arbetet i den nya regeringen hämmas av en
ständig maktkamp mellan presidenten Boris Tadic och premiärministern
Vojislav Kostunica.
I oktober 2005 inleddes formellt förhandlingsprocessen för ett så kallat
stabiliserings- och associeringsavtal (SA-avtal) med EU. SA-avtalet är främst ett
frihandelsavtal men innebär även en begynnande anpassning till EU:s interna
lagstiftning och regelverk. Då Serbien inte ansågs fullt ut samarbeta med
krigsförbrytartribunalen i Haag (ICTY), avbröt EU-kommissionen i maj 2006
dessa förhandlingar. Under 2007 överlämnade Serbien två åtalade personer till
ICTY- domstolen och fick därefter återigen börja förhandla. Avtalet
undertecknades preliminärt den 7 november 2007 men EU har hittills låtit
förstå att underskrift är avhängig fullt samarbete med Haag-tribunalen.
Antalet kvinnor i parlamentet utökades från 12 till 20 procent efter
parlamentsvalet i januari 2007. Detta kan ses som resultatet av ny lag om
kvotering vid parlaments- och lokalval. Enligt denna lag ska kandidaterna i
varje vallista utgöras av minst 30 procent av det underrepresenterade könet.
Det finns dock ingen skyldighet att behålla en viss andel kvinnor när mandaten
slutligen fördelas.
För partier som representerar nationella minoriteter gäller inte samma
femprocentsspärr till parlamentet som för övriga partier. Detta har lett till en
ökning av representationen av minoriteter i parlamentet. Totalt har nationella

minoritetspartier idag åtta mandat i parlamentet och för första gången sedan
2000 deltog ett albanskt parti i parlamentsvalet 2007 och vann ett mandat.
Kosovo är folkrättsligt alltjämt en del av Serbien. Provinsen står under särskild
förvaltning enligt FN:s säkerhetsrådsresolution 1244 från juni 2001. Se separat
rapport avseende mänskliga rättigheter i Kosovo.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den nya konstitutionen garanterar rätten till arbete och fritt val av arbete.
Serbien har ratificerat de centrala internationella arbetsrättskonventionerna;
− Förbud mot tvångsarbete (nummer 29 och 105)
− Förbud mot barnarbete (nummer 138 och 182)
− Icke-diskriminering i arbetslivet (nummer 100 och 111)
− Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (nummer 87 och 98)
En arbetsmarknadslag reglerar arbetstagarnas rättigheter och arbetsgivarnas
skyldigheter. Lagen har fler föreskrifter som ska förhindra att vissa kategorier
av arbetstagare sägs upp, såsom gravida och föräldralediga kvinnor. Lagen
berör även ämnet diskriminering i arbetslivet där bland annat sexuella
trakasserier förbjuds. Man har emellertid ingen straffskala för diskriminering
och de diskrimineringsfall som har anmälts har gjorts upp i godo.
Arbetslösheten i Serbien är hög – mellan 20 och 30 procent och andelen stiger
på grund av pågående privatiseringar inom landet. Ett stort problem är
ungdomsarbetslösheten som ligger på cirka 47 procent (Se vidare under punkt
13). En fjärdedel av befolkningen mellan 30 och 40 år är arbetslösa.
Arbetsveckan är 40 timmar. Genomsnittslönen per månad låg i september,
enligt serbiska statistiska centralbyrån, RZS, på cirka 350 euro netto.
Arbetstagare, förutom militär och polis, har rätt att fritt ansluta sig till och bilda
fackföreningar. I den statliga sektorn är 60-70 procent av arbetstagarna
medlemmar i fackföreningar. Motsvarande siffra i den privata sektorn är 4-6
procent.

Serbien saknar en lag om återlämning av egendom. Under 2005 togs dock ett
symboliskt steg genom lagen om registrering av nationaliserad egendom. Enligt
denna lag ska en statlig kommitté registrera privat egendom som har konfiskerats
av staten efter den 9 mars 1945 utan att ägarna har fått en rättvis kompensation.
Tidsfristen för att rapportera nationaliserad egendom gick ut den 30 juni 2006.
Det finns cirka 70 000 registrerade fall av medborgare som har sökt restitution.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälso- och sjukvårdssektorn lider fortfarande av den allmänna ekonomiska
nedgången under 1990-talet. Som andel av BNP avsattes (år 2007) 6,4 procent
till hälsosektorn. Tillgången till subventionerad hälso- och sjukvård är starkt
begränsad. Samtidigt finns det gott om välutrustade privatkliniker för dem som
har pengar.
Mutor till läkare förekommer och är oundvikligt i det korrupta
hälsovårdssystemet, enligt en rapport från organisationen Global Integrity. Trots
att regeringen har försökt stävja detta problem genom att anmäla läkare som
kräver mutor, är det alltjämt vanligt förekommande.
Sjukvård kan inom vissa områden och för vissa samhällsgrupper, till exempel
internflyktingar och romer, vara svår att nå. Statistik över barnadödlighet
indikerar nivåer i klass med, eller något över, andra central- och östeuropeiska
länder.
Miljösituationen för exempelvis luft- och vattenföroreningar är något sämre än
det central- och östeuropeiska genomsnittet. Under året har de södra delarna
av Serbien drabbats av ett omfattande utbrott av Hepatit A, en sjukdom som
sprids via förorenad mat och vätska.
12. Rätten till utbildning
Skolgången är obligatorisk och kostnadsfri upp till 15 års ålder. I praktiken
måste dock alla köpa egna skolböcker.77 procent av befolkningen har gymnasieexamen, varav 85 procent av kvinnorna och 69 procent av männen. Som andel

av BNP går 3,5 procent till utbildning. I övriga Europa ligger snittet på 6
procent.
Alla medborgare har lika rätt till studier på hög nivå. Detta är inte kostnadsfritt
men staten bereder i vissa fall kostnadsfri utbildning för studenter med bra
studieresultat som inte har råd att betala för utbildningen själva.
FN:s barnfond, UNICEF, har uttryckt att oro över att endast 13 procent av
romerna slutför grundskoleutbildningen och att endast 3 av 1 000 romer
fortsätter att studera på universitet eller högskola. Det låga antalet romer som
utbildar sig kan till viss del förklaras av att många lever i landet oregistrerade
vilket resulterar i att de inte kan skriva in sig i skolor.
Då utbildning i mänskliga rättigheter inte ingår som en obligatorisk del av
läroplanen för juridikstuderande har Belgrade Center for Human Rights (BCHR)
startat ett samarbete med olika partners och infört intensivkurser i
människorättsliga frågor. Sedan 2005 pågår även ett samarbete mellan BCHR
och det statsvetenskapliga universitetet i Belgrad som, såsom enda universitet,
har infört teoretiska och praktiska studier i mänskliga rättigheter och folkrätt
för utexaminerade akademiker.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Under 2006 levde enligt den serbiska regeringsstrategin Poverty Reduction
Strategy (PRS) 8,8 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen (mindre än
85 euro per månad) medan cirka 20 procent befinner sig strax ovanför
fattigdomsgränsen. Klyftan mellan fattiga och rika ökar markant. Befolkningen
på landsbygden är enligt siffror från PRS två och en halv gånger fattigare än
befolkningen i städer. De äldre (65+) är en särskilt utsatt grupp där 10 procent
uppges leva under fattigdomsgränsen.
På FN:s internationella dag för utrotande av fattigdom, den 17 oktober 2007,
uppgavs det från Serbien att cirka 300 000 barn och ungdomar lever under
fattigdomsgränsen eller på gränsen till fattigdom. Huvudproblemet för
fattigdomen bland ungdomar uppges vara att många är outbildade och därför

har svårigheter att skaffa jobb. En följd av detta är att många bor kvar hos sina
föräldrar längre. För att försöka komma till rätta med fattigdomen bland barn
och ungdomar har 21 kommuner i Serbien utarbetat ett program för unga i
kampen mot fattigdom.
Stora problem gällande rätten till lämplig bostad finns hos utsatta grupper,
främst flyktingar och romer, som i många fall lever i ohygieniska och olämpliga
bostäder. Det går dock inte att statistiskt fastställa hur många som lever i
undermåliga bostäder då någon lägsta bostadsstandard inte är fastställd i
Serbien.
Serbien har, som ett led i landets integrationssträvanden med EU, utarbetat en
strategi för fattigdomsbekämpning. Strategin baserar sig på FN:s
Millenniummål och inkluderar omfattande reformer av den offentliga sektorn.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Serbien har undertecknat och ratificerat FN-konventionen mot diskriminering
av kvinnor men saknar en nationell jämställdhets- och
diskrimineringslagstiftning. I maj 2007 lämnade Serbien in sin första rapport
sedan upplösningen av statsförbundet med Montenegro till FN:s
CEDAWkommitté, United Nations Committee on the Elimination of
Discrimination against Women, angående efterlevnaden.
I CEDAW:s utlåtande har man ansett det positivt att Serbien har ökat antalet
kvinnor i parlamentet sedan parlamentsvalet i januari 2007 (se rubrik 9). Det
som fortfarande utgör ett problem är de djupt rotade patriarkaliska stereotyper
som finns gällande kvinnors och mäns roller och ansvar i familjerna. Detta
anses vara anledningen till förekommande våld mot kvinnor, kvinnors yrkesval
samt det fortfarande låga antalet verksamma kvinnor inom politiken. Dessa
problem är större på landsbygden och i mindre städer.
Romska kvinnors situation är enligt CEDAW av särskild vikt, då de anses vara

dubbelt diskriminerade. En ytterst liten del av de romska kvinnorna fullgör sin
utbildning och många gifter sig i tidig ålder. Serbisk lag tillåter giftermål från 18
års ålder men trots detta gifter sig många romska kvinnor innan 18 års ålder
utan påföljder.
År 2005 blev våld mot kvinnor i hemmet en straffbar gärning. Fortfarande
finns begränsad statistik om våld mot kvinnor. En telefonlinje och härbärgen
finns dit utsatta kvinnor kan vända sig. Kvinnoorganisationer ser det som
positivt att antalet telefonsamtal till telefonlinjen och antalet kvinnor i
härbärgena har ökat eftersom detta snarare tyder på att de stora mörkertalen
börjar komma fram i ljuset än en faktisk ökning av våldet mot kvinnor.
Serbiens arbetsmarknadslag är generös med föräldraledighet och ersättning
under denna. Detta kan delvis bero på de låga nativitetstalen i landet. I lagen
anges inte specifikt att endast mammor har rätt till föräldraledighet men i
praktiken är det så vilket gör att många kvinnor är borta från arbetsmarknaden
under en längre period.
På nationell nivå finns det sedan hösten 2004 ett jämställdhetsråd som skall
fungera som remissinstans och rådgivare till regeringen. Det har också inrättats
en sektion inom socialministeriet som ska jobba med jämställdhetsfrågor. Ett
problem är att efterlevnaden av lagarna är dålig.
Människohandel med kvinnor är ett problem, liksom i övriga västra Balkan.
Serbien är framför allt ett transitland, men även ursprungs- och
destinationsland för människohandel. Under de första åtta månaderna i 2006
registrerades 140 kvinnliga offer för människohandel. Kritik har riktats mot att
gränspolis ibland medverkar till handeln och i utbyte mot mutor släpper in
kvinnor illegalt i landet.
15. Barnets rättigheter
Barnkonventionen samt de två tillhörande protokollen är införlivade i nationell
lagstiftning. I oktober 2007 undertecknade Serbien, tillsammans med 22 andra
medlemmar i Europarådet Europarådets konvention om skydd för barn mot
sexuell exploatering och sexuella övergrepp. Child Rights Center i Belgrad har

kritiserat att det fortfarande inte finns någon barnombudsman trots att förslaget
har legat i parlamentet sedan 2005. Vidare har man ännu inte kommit till rätta
med det stora antalet fattiga barn (se rubrik13).
Den nya familjelag som antogs 2005 utgör ett stort steg i positiv riktning
avseende barnets rättigheter.
Man har i den nya strafflagen minskat maxstraffet för människohandel med
barn från 5 till 3 år vilket får anses vara en stor försämring.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Serbien saknar en specifik lag om skydd av nationella minoriteter. Man har
ratificerat Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, men
tillämpningen av denna är otillräcklig. Landets nya författning innehåller en
garanti om skydd av de nationella minoriteterna och en omfattande
antidiskrimineringsartikel. Ett orosmoln i den nya texten är att endast serbiska
får ställning som officiellt språk medan formuleringen om minoritetsspråkens
användning inte är bindande.
Lagen om nationella minoriteter från 2002 är den ramlag som föreskriver bland
annat upprättandet av nationella råd för landets större minoritetsgrupper, bland
annat romer och ungrare. Dessa råd har till uppgift att övervaka minoriteternas
situation och att föra deras talan i parlamentet.
Minoriteters deltagande i parlamentet och det lokala självstyret har ökat, men
förbättringarna följs inte upp av åtgärder för att öka minoriteters faktiska
deltagande i den rättsliga och verkställande makten. Användandet av
minoritetsspråk i officiella sammanhang är otillräckligt, främst i brist på
ekonomiska medel i kommunerna men också på grund av föråldrade lagar.
Vissa förbättringar har gjorts i grundskolan, men på högre nivå finns ännu
ingen undervisning i minoritetsspråk.
I Serbien finns omkring 100 000 folkbokförda romer men vissa uppgifter gör

gällande att ytterligare cirka 400 000, som inte har ID-handlingar, är
folkbokförda eller äktenskapsregistrerade, kan befinna sig inom Serbiens
gränser. Detta leder till flera problem vad gäller tillgång till samhällelig service
som ofta förutsätter en folkbokföringsadress.
Svårigheter finns för romer gällande tillgången till bland annat sjukvård och
bostäder. Attacker mot romer är ett problem i många städer och polisen
utreder oftast inte dessa fall. I vissa fall där gärningsmännen har identifierats
har fallen inte tagits upp i domstol. Till största del är det nationella och
internationella människorättsorganisationer som jobbar för att förbättra romers
kunskap om diskriminering och mänskliga rättigheter.
Den serbiska regeringen har, tillsammans med åtta andra öst- och
centraleuropeiska länder, antagit en handlingsplan för förbättring av de
ekonomiska och sociala villkoren för romer under perioden 2005-2015.
Initiativet kallas The Decade of Roma Inclusion, och har tillkommit i
i samarbete med ett antal internationella organisationer som arbetar med
romernas rättigheter.
Den statliga televisionen erbjuder ingen information i minoritetsspråk trots att
en sådan skyldighet föreskrivs i tv-lagen. I Vojvodina, där den största
minoriteten är ungrare, finns det skriftlig och elektronisk media på ungerska. I
södra Serbien finns flera albanska tidningar. Romerna har flera privata radiooch
tv-stationer där de kan få tillgång till information på sitt modersmål.
Den nya kyrkolagen har kritiserats för att endast erkänna sju traditionella
religioner. Övriga religiösa grupper måste registrera sig hos religionsministeriet
som har beslutanderätt över ansökningarna. Många av dessa religiösa
minoritetsgrupper har innan den nya kyrkolagens tillkomst varit erkända
religioner i Serbien i över 50 år.
Den serbiska lagen kräver att grundskole- och gymnasieelever närvarar vid
religiös undervisning i någon av de sju erkända religionerna. Undervisningen
hålls oftast av präster. Man kan som alternativ välja att läsa samhällskunskap

istället för religiös undervisning men om för få väljer att läsa detta ämne har
skolan i många fall inga resurser att erbjuda sina elever detta alternativ.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns ingen lagstiftning gällande rätten för sexuella minoriteter och
diskriminering på grund av sexuell läggning omnämns i få lagar.
I en undersökning gjord av LABRIS (en människorättsorganisation för
homosexuellas rättigheter) uppger två tredjedelar av de homosexuella att de har
blivit utsatta för våld på grund av sexuell läggning, samt 59 procent att de
önskar emigrera från Serbien på grund av diskriminering. En ytterst liten del
anmäler attacker på grund av bristande förtroende för polis och rättsväsende.
18 Flyktingars rättigheter
Siffror från FN:s Högkommissarie för flyktingar (UNHCR visar att det i
Serbien finns 98 000 flyktingar från Kroatien och Bosnien-Hercegovina samt
207 000 internflyktingar från Kosovo, främst serber, romer och bosnier.
Serbien har sedan början av 2005 i sin officiella statistik dramatiskt minskat
antalet flyktingar och internflyktingar. Minskningen beror dock inte främst på
16 flyktingars återvändande, utan att många har ansökt om serbiskt
medborgarskap. Trots minskningen är Serbien fortfarande det land i Europa
som hyser det största antalet flyktingar och internflyktingar.
Landet ratificerade FN:s flyktingkonvention år 2001. I november 2007 antogs
en asyllag som ett första steg i att bygga upp ett nationellt asylsystem. Det finns
en politisk tvekan att behandla denna fråga vilket delvis kan ha att göra med att
få människor söker asyl, cirka 50 fall per år. 2007 öppnades det första
asylcentret i Banja Koviljaca, nära gränsen till Bosnien och Hercegovina, som
ska fungera som ett nationellt mottagningscentra.
UNHCR jobbar med att förbättra internflyktingarnas situation, främst
romernas. Internflyktingar har enligt lag samma sociala rättigheter som resten
av befolkningen (exempelvis rätten till fri hälso- och sjukvård samt fri
skolgång) i den kommun där de är registrerade, men på grund av att många

saknar erforderliga dokument är ett stort antal internflyktingar helt avskärmade
från grundläggande social omsorg.
En stor del av flyktingarna befinner sig alltjämt i en mycket svår situation och
är klart överrepresenterade bland de fattiga. Enligt världshälsoorganisationen
WHO är antalet personer som lever under fattigdomsgränsen dubbelt så hög
bland flyktingar i jämförelse med befolkningen i övrigt.
Landet skrev i början av 2005, tillsammans med Kroatien och Bosnien och
Hercegovina, under den så kallade Sarajevo-överenskommelsen som syftar till att
underlätta möjligheterna för flyktingar att återvända till sin ursprungliga
hemvist. Länderna åtog sig att till slutet av 2006 utarbeta en detaljerad plan för
att på sikt lösa problemet. Arbetet med tillämpningen av avtalet har dock
hittills gått mycket långsamt och tidsplanen har inte hållits.

diskriminerade, främst i arbetslivet och i tillgången till utbildning och
hälsovård. I en studie utgiven av Center for Development of Inclusion och
Center for Study of Alternatives fann man att av de cirka 700 000
funktionshindrade i Serbien innehar endast 13 procent jobb och 70 procent lever
i fattigdom. Cirka 15 procent av barn med speciella behov går i skolan.
Den internationella organisationen MDRI, Mental Disability Rights
International, har genomfört en undersökning av situationen för de
funktionshindrade som lever på institutioner i Serbien. Enligt MDRI strider
förhållandena på behandlingshemmen mot Helsingforskommitténs regler för
mänskliga rättigheter. Serbiens hälsominister och ministern för social omsorg har
medgettatt situationen på institutionerna är svår, men har avfärdat uppgifter om
omänsklig behandling och hävdat att anklagelserna är ”politiskt motiverade”.

Ett återtagandeavtal skrevs under mellan EU och Serbien den 18 september
2007. Samtidigt skrevs ett viseringsförenklingsavtal under (se rubrik 5). Dessa
båda avtal avser att underlätta en framtida viseringsliberalisering för Serbien.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal oberoende organisationer för mänskliga rättigheter,
varav många erhåller stöd från Sverige. De viktigaste är Svenska
Helsingforskommittén, Humanitarian Law Centre samt Belgrade Centre for
Human Rights. De har relativt god tillgång till beslutsfattarnas uppmärksamhet,
inteminst tack vare tidigare stöd till och kontakt med många av dagens ministrar
under den tid då dessa var en hårt ansatt politisk opposition.

19. Funktionshindrades rättigheter
I april 2006 antog parlamentet en lag om förhindrande av diskriminering av
funktionshindrade. Lagen föreskriver böter för den som diskriminerar personer
med speciella behov som vill skriva in sig på dagis, skolor eller universitet, ta
anställning eller använda sig av allmänna kommunikationsmedel.

Icke-statliga organisationer är starkt engagerade i grundläggande utbildning i
mänskliga rättigheter och försöker genom olika projekt öka medvetandet i
samhället för frågor i mänskliga rättigheter. Ett flertal organisationer har fört
upp problematiken med straffrihet i samband med brott begångna under de
olika konflikterna i före detta Jugoslavien.

I december 2006 antog den serbiska regeringen en strategi för att förbättra
funktionshindrades förhållanden. Några av målen är att utarbeta ett effektivt
rättsligt system för skydd och stöd till funktionshindrade, liksom att öka
medvetenheten hos allmänheten för funktionshindrades problem.
Trots vissa framsteg är de funktionshindrade i Serbien fortfarande

Antalet företrädare för människorättsorganisationer som angripits via medier
har ökat under senare år och då särskilt i samband med tioårsceremonin av
Srebrenicamassakern 2005. Angreppen har i vissa fall kommit från
regerings/myndighetshåll. Flera instanser har vid upprepade tillfällen angripit
människorättsorganisationer och antytt att dessa arbetar för ospecificerade

Återvändandet, beträffande såväl internflyktingar som flyktingar från regionen,
går långsamt och man beräknar att majoriteten inte avser att återvända till sin
ursprungliga hemvist.

utländska intressen. Hot mot människorättsförsvarare har förekommit.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN:s Högkommissariat för mänskliga rättigheter, UNHCHR, stängde sitt kontor
i Serbien i juni 2007 och har från och med detta år en nationell rådgivare
utplacerad. OSSE:s mission till Serbien är etablerat sedan början av 2000-talet
och genomför omfattande aktiviteter inom bland annat området för mänskliga
rättigheter. Även Europarådet har ett kontor i Belgrad. Samtliga utövar ett
betydande inflytande på myndigheterna i Serbien.
Sveriges bistånd till Serbien är främst inriktat på att stödja reformer som bidrar
till EU-anpassning. De huvudsakliga områdena är demokrati och god
samhällsstyrning, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekonomisk
tillväxt, hållbar utveckling och miljö. Sverige har bland annat bidragit till en
omfattande kampanj för att hjälpa flyktingar att återvända till sina hem i
Kroatien och Bosnien där Sida finansierat stora återuppbyggnadsprogram för
flyktingar. Ett omfattande stöd utgår för integration och utbildning av romer,
samt anti-trafficking.
Kvinna till kvinna började år 1994 stödja kvinnoorganisationer i Belgrad. Arbetet
har utvecklats med tiden och sedan 2001 finns ett kontor i Belgrad som
samordnar stödet till nio kvinnoorganisationer.

Mänskliga rättigheter i Kosovo 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen förde mänskliga rättigheterna i Kosovo är fortsatt bekymmersam
men förbättras långsamt.
Förhållandena inom rättssektorn är ett av de allvarligaste problemen relaterade
till mänskliga rättigheter. Rättsväsendet är ineffektivt och tilltron hos
befolkningen är låg. Lagstiftningen tar visserligen hänsyn till de flesta
aspekterna av mänskliga rättigheter, men problem finns när det gäller lagarnas
tillämpning.
Diskriminering och korruption bidrar till svårigheterna att bygga väl
fungerande samhällsstrukturer för alla invånare i Kosovo. Den organiserade
brottsligheten är ett problem.
Svaga grupper har svårt att hävda sina rättigheter; fattiga, funktionshindrade,
ensamstående, barn samt personer tillhörande minoritetsgrupperna.
Säkerhetsläget i Kosovo har generellt sett varit lugnt under en längre tid men
betecknas som spänt. Kontakterna mellan olika etniska grupper, särskilt
kosovoalbaner och kosovoserber, är begränsade. Förhandlingarna om Kosovos
framtida status har bidragit till en viss ökning av spänningarna i samhället.
Överföring av ansvar för Kosovos samhällsfunktioner fortsätter, från
FNadministrationen (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo,
UNMIK) till det temporära självstyret (Provisional Institutions of SelfGovernment, PISG) samt planering för en framtida EU-ledd internationell
närvaro. Den stora utmaningen för självstyret består i att fortsätta att arbeta för
att bygga ett samhälle där de mänskliga rättigheterna för alla invånare garanteras
- inte endast i lagstiftning utan också i realiteten.

Den svaga ekonomiska utvecklingen och fattigdomen hos delar av
befolkningen utpekas som ett av de största hoten mot en gynnsam social
utveckling i Kosovo. Arbetslösheten är hög, och grundläggande
samhällsfunktioner såsom skola och sjukvård lider av betydande resursbrist.
Kvinnans ställning i Kosovo är utsatt men en rad olika åtgärder pågår för att
stärka kvinnans roll. Människohandel är fortfarande ett problem.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Enligt UNMIK regulation 1999/24 och det konstitutionella ramverket för
självstyret ska alla offentligt anställda i Kosovo vid genomförandet av sitt
ämbete ta i beaktande internationellt erkända standarder för mänskliga
rättigheter. Då Kosovos status inte varit klarlagd har de centrala
konventionerna ännu (2007) inte kunnat ratificeras. Följande konventioner är
dock direkt tillämpliga i Kosovo:
− FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, (UDHR)
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, (ICCPR),
samt de fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet
av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
(ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
(CERD)
− Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor, (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt
− Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning, (CAT), samt det fakultativa protokollet
om förebyggande av tortyr
− Konventionen om barnets rättigheter, (CRC) samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn
− Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna samt dess protokoll.

UNMIK och Nato ska dessutom tillämpa de internationella konventioner som
det forna Jugoslavien hade tillträtt före den 22 mars 1989. Dessa inkluderar
förutom ovanstående konventioner även exempelvis FN:s konvention om
förhindrande och bestraffning av folkmord. Om något rättsområde inte täcks av
bestämmelser från UNMIK, eller av lagar som antagits innan den 22 mars
1989, gäller de lagar som antagits efter denna tidpunkt under förutsättning att
de inte är diskriminerande och är i enlighet med internationell standard.
Trots att varken UNMIK eller det temporära självstyret har kunnat ratificera
ovannämnda konventioner har viss rapportering till de olika
övervakningskommittéerna ägt rum. I februari 2006 överlämnade UNMIK en
rapport om de mänskliga rättigheterna i Kosovo från juni 1999 och framåt. En så
kallad skuggrapport om minoriteternas situation lämnades till Europarådet
hösten 2005.
På varje ministerium har särskilda enheter inrättas för att bevaka de mänskliga
rättigheterna, och dessa är i december 2007 fullt operativa i alla förutom fem
ministerier. Enheterna ska, i samarbete med Office for Good Governance vid
premiärministeriet, se till att lagarna inom området mänskliga rättigheter och
minoritetsrätt, likväl som icke-diskriminering, tillämpas på bästa möjliga sätt.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det förekommer inga uppgifter om att myndigheter underställda UNMIK
skulle ha begått tortyr i Kosovo under 2007. Vid en uppmärksammad händelse
i Pristina i februari 2007 sköts dock två kosovoalbanska demonstranter till
döds med gummikulor, och flera skadades, av en rumänsk polisstyrka
underställd UNMIK. Det förekommer rapporter om polisbrutalitet - av
UNMIK-polis och Kosovos lokala poliskår, bland annat i samband med
demonstrationer.
Enligt Internationella Rödakorskommittén (ICRC), saknas i augusti 2007
fortfarande 2 047 personer (av ursprungligen 5 206 saknade) sedan konflikten

1999. Under året har något hundratal fall klarats upp. 70 procent av de saknade
är kosovoalbaner, vilka i huvudsak försvann under själva konflikten. Övriga
försvunna, framför allt kosovoserber, romer och tillhörande andra etniska
grupper, har i huvudsak försvunnit efter stridernas upphörande i juni 1999.
Hittills har kvarlevorna av 3 800 saknade personer hittats av Office on Missing
Persons and Forensics (OMPF), bland annat i. massgravar. Flera enskilda
organisationer, bland andra Amnesty International, har riktat kritik mot det
internationella samfundet för att man inte har lyckats ställa de ansvariga för
dessa försvinnanden inför rätta. Sedan 2004 finns, under ledning av
internationella rödakorskommittén, en arbetsgrupp med representanter från
ansvariga myndigheter i Belgrad och Pristina. Arbetet går dock långsamt.
Förhållandena i fängelserna är enkla men anses hålla en acceptabel standard;
bättre än vissa nya EU-länder. Det råder brist på fängelseplatser, vilket gör att
personer som döms för enklare brott ibland får vänta länge innan de kan sitta
av sina straff. Utbyggnad av fängelsekapaciteten pågår. Sverige stödjer
Kosovos kriminalvårdsmyndighet med kapacitetsutveckling i syfte att öka
antalet personer som kan få till exempel skyddstillsyn istället för fängelsestraff.
Det förekommer även uppgifter om övergrepp mot intagna under 2007.
Kvinnor, män och ungdomar ska enligt lag hållas åtskilda i fängelserna, men
det rapporteras att sammanblandning ska ha skett i något fall, med trakasserier
som följd.
Det temporära självstyret har i stort sett tagit över ansvaret för kriminalvården
från UNMIK. Undantaget är fängelset i Dubrava där UNMIK övervakar en
högriskavdelning efter flera uppmärksammade rymningar, senast i augusti
2007. Alternativ till fängelsestraff håller på att introduceras, till exempel frivård
och skyddstillsyn. Omkring 90 procent av Kosovos ungdomsbrottslingar döms
idag till skyddstillsyn. Häktesstandarden har förbättrats på senare år efter
internationell kritik. EU studerar (inom IPA-programmet, Instrument for PreAccession Assistance) möjligheten att uppföra ett nytt säkerhetsfängelse i
Kosovo, alternativt att rusta upp Dubrava-fängelset för högre säkerhet.

4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer inte i Kosovo.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Olaga frihetsberövanden är inte vanligt förekommande, men ett
uppmärksammat fall gäller efterspelet till två demonstrationer mot
statusprocessen och den internationella närvaron i Kosovo i november 2006
och februari 2007. Demonstrationerna anordnades av självständighetsrörelsen
Vetevendosje (Självbestämmande), vars ledare Albin Kurti greps efter
demonstrationerna. Fram till december 2007 hade Kurti suttit häktad samt i
husarrest i tio månader på vad organisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter betecknar som oklara grunder. Den 19 december tog en
internationell domare beslut om att upphäva beslutet om husarrest. Enligt en
organisation i Kosovo illustrerar detta fall många av de allvarliga brister som
Kosovos rättsystem lider av i dagsläget; inkompetens inom domarkåren och
åklagarväsendet (vilket bland annat tar sig uttryck i processrättsliga och etiska
överträdelser samt undermålig juridisk argumentation), en svag försvarssida
med otillräckligt utbildade försvarsadvokater, brist på ansvarsmekanismer för
rättens aktörer med mera.
Den personliga säkerheten för Kosovos invånare har generellt förbättrats. Så
kallade interetniska incidenter förekommer, om än i minskande omfattning.
Under 2007 har det serbisk-ortodoxa klostret i Decan/Decani utsatts för en
granatattack som förstörde delar av klostrets omgivande mur. Den allmänna
säkerhetssituationen bedöms under 2007 som lugn men fortsatt spänd. Sedan
förhandlingarna om Kosovos framtida status inleddes i november 2005 har
spänningarna ökat i samhället. Man kan inte bortse från risken för
missnöjesyttringar. I mars 2004 ledde en incident till våldsamma upplopp i
Kosovo, varvid 19 människor dog och omkring 4 000 personer från
minoritetsgrupperna (främst kosovoserber och romer) tvingades fly.
Hot förekommer mot bland annat personer inom UNMIK-polisen, Kosovos
lokala polisstyrka (KPS) och delar av rättsväsendet. Under 2006 och 2007 har
bilbomber placerats under UNMIK:s fordon och bilar tillhörande rådgivare till

regeringsmedlemmar. Flera KPS-poliser har dödats sedan 1999. Ett
uppmärksammat mord av en KPS-polisman som arbetade som livvakt åt
medlemmar i självstyret skedde i augusti 2007.
UNMIK utfärdar id-kort till i princip samtliga invånare som har sitt ursprung i
Kosovo. Alla som har ett id-kort kan också få ett UNMIK-resedokument.
Dessa är erkända i ett flertal länder, dock inte i Serbien. Dessutom utfärdar
serbiska myndigheter fortfarande serbiska (tidigare jugoslaviska) pass och andra
id-handlingar för medborgare bosatta i Kosovo genom de så kallade parallella
strukturerna.
Det förekommer inga egentliga reserestriktioner men resor mellan Kosovo och
övriga Serbien kompliceras genom att Serbien inte erkänner UNMIK:s
resedokument samt fordonsregistrering i Kosovo. På grund av spänningar och
misstro mellan kosovoserber och kosovoalbaner förekommer en rädsla för att
lämna de områden där man utgör majoritet, vilket leder till isolering och
försämrade livsbetingelser. De så kallade humanitära busslinjer som inrättats av
UNMIK för att öka säkerheten och tryggheten för minoritetsgrupperna
genomförs nu av självstyret.
Den cirka 16 000 personer starka KFOR-styrkan patrullerar alla delar av
Kosovo och bidrar till att upprätthålla en säker och trygg miljö. KFOR har
även så kallade fasta posteringar med bevakning dygnet runt vid till exempel de
serbisk-ortodoxa klostren i Decan/Decani och Gracanica.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten är enligt många bedömare det största problemet i Kosovo för
närvarande, och små framsteg har gjorts under 2007. Ett fungerande
rättssystem är en förutsättning för upprätthållande av respekten för mänskliga
rättigheter, men Kosovo når inte upp till internationell standard på detta
område. Den allvarligaste kritiken riktas i allmänhet mot domstolsväsendet,
medan poliskåren, framför allt Kosovos lokala polisstyrka, är relativt
respekterad och har ett bättre anseende än många andra poliskårer i regionen.
Det internationella samfundet, bland annat European Agency for Reconstruction,

(EAR), arbetar för att förbättra situationen. En av de stora utmaningarna som
det temporära självstyret står inför är det gradvisa övertagandet av ansvar för
rättsväsendet från UNMIK. Inrikes- samt justitieministerium inom självstyret
inrättades i mars 2006.
Domstolsväsendet består av såväl kosovanska som internationella domare och
åklagare. Det finns ännu ingen oberoende procedur för utnämning av domare,
det slutliga beslutet tas av Special Representative of the Secretary-General
(SRSG).
UNMIK har gjort ansträngningar för att skapa ett multietniskt rättsväsende.
Känsliga ärenden, till exempel fall av krigsförbrytelser, interetniskt våld eller
organiserad brottslighet hanteras av internationellt anställda domare och
åklagare.
När UNMIK tog över administrationen av Kosovo 1999 var rättssystemet
kaotiskt. De flesta offentligt anställda tjänstemännen, huvudsakligen serber,
hade lämnat provinsen medan kosovoalbanerna inte hade arbetat inom
rättsväsendet sedan Kosovos autonomi drogs in. Klantänkande och
befolkningens allmänna misstro till rättssamhället hade tillsammans med
decennier av institutionaliserad diskriminering lett till brist på respekt för lag
och rätt. UNMIK tvingades på kort tid bygga upp grunderna till ett nytt
rättssystem vilket fortfarande är behäftat med svagheter som relaterar till
bristande etniskt och politiskt oberoende, avsaknad av kvalificerad personal
och långsam handläggning.
Domare och åklagare saknar ofta tillräckliga kunskaper vad gäller processrätt,
juridisk argumentation och domstolsetik. Äldre domare har ofta föråldrad
utbildning från det jugoslaviska systemet, och därtill dålig datorvana, vilket
begränsar deras tillgång till rättsliga informationskällor. Ett nytt datasystem för
registrering och uppföljning av mål har inrättats, men används ännu inte aktivt
i alla domstolar.
Systemets bristande effektivitet illustreras av det stora (och ökande) antalet

ouppklarade mål inom såväl de straffrättsliga som civilrättsliga områdena. I
november 2007 väntade över 36 000 brottmål och 50 000 civilmål på
domstolsavgörande. Verkställigheten av fällda domar blir ofta lidande av svaga
myndigheter och brister i exempelvis folkbokföringen som ännu inte är
centraliserat.
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har under 2007
kritiserat ett fall av otillbörlig påverkan av rättsväsendet. En romsk flyktingfamilj
sålde det bostadshus de fått genom ett återvändandeprojekt i Roma Mahala i
södra Mitrovica. Den lokala domstolen i Mitrovica skall först ha godkänt
försäljningen, men skall därefter ha ändrat sig sedan UNMIK kontaktat
domstolen och framfört en annan tolkning av det avtal som återvändarna
undertecknat när de flyttade in.
Det finns ännu inget fullt fungerande system för rättshjälp, varken för
civilprocesser eller brottmål. En lokal rättshjälpskommission tog i september
2007 över ansvaret för rättshjälpsfrågor från UNMIK. Samtidigt har budgeten
för rättshjälp skurits ner kraftigt mellan 2006 och 2007.
Ett stort problem för hela rättssystemet är den utbredda korruptionen. Särskilt
i förhållande till den organiserade brottsligheten, vilken är omfattande i
Kosovo. Kosovos Ombudsperson (en myndighet som handlägger allmänhetens
klagomål mot andra myndigheter) har tagit emot många anmälningar om
korruption inom domstolarna. De låga lönerna kan locka domare att ta emot
mutor, och domare som utsätts för hot får i allmänhet inte tillräckligt skydd.
Underbetalda polismän är också en riskgrupp i korruptionssammanhang, men
den lokala poliskåren i Kosovo anses ha relativt hög integritet i vardagliga
situationer (såsom mutförsök vid trafikbrott). Samtidigt är det en spridd
uppfattning att polisen inte vågar ingripa mot den riktigt allvarliga
(organiserade) brottsligheten, och att poliser som är för ”besvärliga” kan råka
illa ut eller få problem med sin karriär inom poliskåren.

I februari 2007 inrättades en särskild myndighet (Kosovo Anti-Corruption
Agency) som skall verka för minskad korruption. Det finns även en (ej fullt
aktiv) telefonlinje där medborgare ska kunna lämna anonyma tips om misstänkt
korruption.
Det är svårt att få vittnen att uttala sig i rättegångar. Kosovos begränsade
storlek och starka sociala strukturer gör rättegångsvittnen utsatta, och mord på
vittnen har förekommit. Vittnesskyddsprogram har etablerats men fungerar i
praktiken inte. Enligt flera bedömare måste vittnen ges möjlighet att bosätta sig
utanför Kosovo för att arbetet med att bekämpa den organiserade
brottsligheten ska nå större framgång.
Lagstiftningen är ibland svår att tillgodogöra sig, inte bara för domstolspersonal
utan även för UNMIK och den övriga administrationen. Detta beror
på att tillämplig lagstiftning utgörs av en blandning av gammal jugoslavisk
lagstiftning (om vilken många är okunniga), UNMIK regulations samt de lagar
som antas av självstyret. Det går i många fall, enligt Ombudspersonen, inte att
avgöra vilken lag som är tillämplig i det enskilda fallet, och det finns inte något
högre juridisk instans som kan erbjuda domstolarna vägledning. Ytterligare ett
problem är att UNMIK:s regelverk ibland introducerar principer och
rättsfigurer som tidigare inte har funnits i rättsordningen, och att det då saknas
skriftliga lagkommentarer och annan tolkningshjälp för lokala jurister.
Generellt kan dock sägas att de största bristerna inte finns i lagstiftningen, utan
i hur lagarna tillämpas; en situation som delas av flera länder i regionen.
I de kosovoserbiskt dominerade områdena använder man sig i praktiken av
serbisk rätt, och domstolarna där är en del av de så kallade parallella
strukturerna som tillhandahålls av regeringen i Belgrad. Därmed finns risk för
dubbel strafföring samt osäkerhet kring giltigheten av de beslut som fattats.
Polisverksamheten i Kosovo utövas av den lokala Kosovo Police Service (KPS),
och den internationellt bemannade UNMIK-polisen. KPS har en multietnisk
sammansättning och omfattar för närvarande cirka 7 200 poliser. UNMIKpolisen
minskar sin närvaro. Ungefär 16 procent av den lokala poliskåren

tillhör någon av minoritetsgrupperna, av vilka 10 procent är kosovoserber.
Resterande 84 procent av KPS är kosovoalbaner. KPS är den myndighet inom
självstyret som har varit bäst på att rekrytera personal från minoritetsgrupperna.
Man har också lyckats rekrytera ett ganska stort antal kvinnliga
poliser; omkring 13 procent i dagsläget.
Ett betydande stöd ges till rättssektorn via UNMIK-polis, internationella
domare, åklagare etc samt genom olika biståndsprojekt. EU planerar också för
en framtida EU-ledd internationell närvaro på rättsområdet som även
inkluderar internationellt rekryterade domare, åklagare och poliser.
7. Straffrihet
UNMIK regulation 2000/47 garanterar KFOR-anställda fullständig immunitet,
samt UNMIK-anställda immunitet när det gäller åtgärder vidtagna i tjänsten
inom Kosovos territorium. Detta är ingen ovanlig modell och syftet är,
generellt sett, att försäkra missionen att kunna utföra sitt uppdrag utan
inblandning av lokala myndigheter.
I fallet Kosovo har dock UNMIK, genom sin särskilda roll som administratör,
ett mycket omfattande ansvarsområde. Den långtgående immuniteten har i
praktiken bidragit till att undanhålla Kosovos befolkning dess möjlighet att
med rättsliga medel skydda sig mot administrationens eventuella övergrepp.
Detta förhållande har kritiserats av ett flertal internationella organisationer.
Befolkningen saknar i princip den grundläggande rätten att besvära sig över
UNMIK:s myndighetsbeslut i domstol, vilket Ombudspersonen upprepade
gånger har kritiserat.
I början av 2006 beslutade UNMIK att inrätta en rådgivande panel som skall ta
emot och utreda klagomål gentemot UNMIK. Panelen har under 2007
bemannats med tre internationella ledamöter, och det första mötet hölls i
november 2007. Dock är panelen endast rådgivande och SRSG kan besluta att
inte följa dess rekommendationer. Sedan Ombudspersonen som myndighet
överfördes till självstyret (i enlighet med UNMIK regulation 2006/06), har

Ombudspersonen inte längre rätt att granska UNMIK:s verksamhet.
En uppmärksammad händelse var UNMIK-polisens beskjutning av
demonstranter i Pristina i februari 2007 (se punkt 3). Dödsskjutningarna har
inte fått något rättsligt efterspel, och de rumänska poliserna lämnade Kosovo
kort efter händelsen.

om 15 procent.

I praktiken har inte heller kosovaner någon möjlighet att vända sig till den
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg då
konventionen inte har kunnat undertecknas på grund av Kosovos nuvarande
status.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediefriheten i Kosovo är överlag god, även om inte alla medier
kan sägas vara oberoende. Förutsättningarna för fria, professionella,
pluralistiska och oberoende medier i Kosovo är jämförelsevis tillfredsställande,
och representanter för det internationella samfundet i Kosovo, regeringen och
parlamentet kritiseras ofta. Det finns dock en tendens, enligt vissa bedömare,
att medierna tvekar att granska misstänkt korruption och organiserad
brottslighet av rädsla för repressalier. Den granskande journalistiken är inte så
utvecklad på grund av brist på utbildade journalister. Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) har uppmärksammat detta och
organiserat flera utbildningsprogram för personal inom media.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
FN:s interimsadministration i Kosovo (UNMIK) etablerades genom resolution
1244 i säkerhetsrådet den 10 juni 1999. Arbetet leds av en särskild representant
för FN:s generalsekreterare (Special Representative of the Secretary-General,
SRSG). För säkerheten svarar en internationell Nato-ledd militär insatsstyrka,
Kosovo Force (KFOR) där även en svensk styrka ingår. FN:s
säkerhetsrådsresolution 1244 utgör grunden för UNMIK:s närvaro och
verksamhet. Där anges bland annatatt UNMIK ska "promote the establishment,
pending a final settlement, of substantial autonomy and self-government in
Kosovo", upprätthålla lag och ordning samt skydda och främja mänskliga
rättigheter och garantera ett säkert och obehindrat återvändande för alla
flyktingar och internflyktingar till deras hem i Kosovo.

Lagen om religionsfrihet i Kosovo trädde i kraft under 2006. Lagen föreskriver
bland annat skattefrihet för religiösa samfund, icke-diskriminering på grund av
religion samt frånvaro av en officiell religion.

Medielagstiftningen håller hög standard men det finns svagheter i
tillämpningen, delvis på grund av resursbrist. Reglering av TV- och
radiostationer sköts av Independent Media Commission (IMC), som även ska se
till att yttrandefriheten, samt barns- och minoriteters rättigheter, respekteras inom
media.

I januari 2001 bildades det första embryot till en egen administration. I maj
2001 tillkännagav FN:s särskilde representant en temporär, lokal ”författning”
för Kosovo. Allmänna val till provinsparlamentet har genomförts tre gånger,
2001, 2004 och 2007. I mars 2002 bildades det så kallade temporära självstyret
(Provisional Institutions of Self-Government, PISG) som kan liknas vid en
regering till vilken UNMIK nu gradvis överför sina befogenheter. Ledstjärnan är
den så kallade standardsprocessen som syftar till att säkerställa att Kosovo
bygger upp fungerande och rättssäkra samhällsstrukturer för alla dess invånare.

Det finns tre TV-kanaler, där Radio Television Kosovo (RTK) är statligt ägd, och
åtminstone sex dagstidningar. De flesta invånarna inhämtar sin information
från TV. De lokala medierna, både etermedier och press, uppfattas allmänt
delvis vara styrda av en eller annan internationell eller lokal aktör på den
politiska scenen utan att det alltid redovisas. Den statliga televisionen RTK:s
utbud av minoritetsprogram uppgår i dagsläget inte till det lagstadgade kravet

Även om många områden har förts över till det temporära självstyret ligger viss
maktkvar hos UNMIK, särskilt inom sektorer som man bedömer vara känsliga,
såsom rättsväsendet, minoriteter, internationella kontakter med mera.
Förhandlingarna om Kosovos framtida status inleddes 2005 med utnämningen
av Martti Ahtisaari till FN:s särskilda sändebud för denna process. Trots
förhandlingar med parterna under 2006 nådde man inte fram till någon

förhandlad lösning och i mars 2007 överlämnade Ahtisaari till FNs
generalsekreterare ett förslag till statusfastställelse där Kosovo förslås erhålla
självständighet övervakad av det internationella samfundet. Någon enighet om
Ahtisaaris förslag kunde inte heller nås i FNs säkerhetsråd och i augusti
inleddes en ny förhandlingsomgång under ledning av en trojka bestående av
representanter från EU, Ryssland och USA. I december 2007 kunde trojkan
konstatera att inte heller de hade fått till stånd en statuslösning som parterna i
Belgrad och Pristina kunde enas om. I enlighet med en ambition om att trots
allt nå en statuslösning för Kosovo, inklusive en utfasning av UNMIK, pågår
sedan en tid tillbaka en EU-ledd planering om en annan framtida internationell,
politisk närvaro i Kosovo.
Val till självstyret; parlament, kommunstyrelser samt direkta val till borgmästare
hölls senast i november 2007. Parlamentet består av 120 platser varav 20 är
reserverade för personer tillhörande minoritetsgrupperna. Minst 30 procent av
ledamöterna skall vara kvinnor. Majoriteten av kosovoserberna bojkottade, på
uppmaning av regeringen i Belgrad, valen 2007 i likhet med vad som skedde
vid valen 2004. Det har i praktiken försvagat dem som politisk faktor i
Kosovo.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
International Labour Organizations (ILO) konventioner är inte omnämnda i det
konstitutionella ramverket för Kosovo och är därmed inte direkt tillämpliga.
UNMIK anser dock att de konventioner som antogs av Jugoslavien före 1989
utgör gällande rätt i Kosovo. UNMIK regulation 2001/27 utgör en av grunderna
för arbetsrätten i Kosovo men efterlevnaden av arbetsrättsliga regler är dålig,
särskilt inom den privata sektorn.
Kosovo kännetecknas av en mycket svag ekonomi och långsam ekonomisk
utveckling. Finansiella överföringar från släktingar som arbetar utomlands och
från närvarande internationella organisationer utgör viktiga inkomstkällor.
Lönerna är låga; för en lägre tjänsteman uppgår den till cirka 200 euro per
månad. Arbetslösheten är den högsta på västra Balkan och ligger för

närvarande på 45 procent. Arbetslösheten bland minoritetsgrupperna är
märkbart högre, där arbetslösheten bland kosovoserber är cirka 70 procent och
bland romer, ashkalier och egyptier är den 98 procent. Den informella
ekonomin är dock omfattande och många av dem som är officiellt arbetslösa
torde vara sysselsatta inom den. Befolkningen är mycket ung, mer än hälften av
invånarna är 25 år eller yngre. För att öka antalet arbetstillfällen för de 200 000
unga som ska ut på arbetsmarknaden inom de närmaste fem åren, antog
regeringen den så kallade Youth Employment Action Plan i oktober 2006.
I Kosovo är det svårare för kvinnor på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland
dem är betydligt högre än bland män, och ökar dessutom enligt självstyrets
Gender Office. Enbart 13 procent av kvinnorna lever huvudsakligen av inkomst
genererad genom eget arbete. I siffror från United Nations Development
Programme (UNDP) från 2004 arbetar kvinnor i allmänhet på lägre positioner,
och männen tjänar upp till fyra gånger mer än kvinnorna.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
I februari 2007 antog parlamentet lagen om sjukvårdsförsäkring och lagen om
allmän hälsovård. Dessa lagar har dock inte trätt i kraft ännu på grund av de
kostnader som lagarna kommer att medföra. En konsekvens av detta är att det för
närvarande inte finns någon sekundär lagstiftning med ett konkret regelverk på
området. Hälsosektorn omfattas till viss del av den rådande situationen med så
kallade parallella strukturer, där den serbiska regeringen finansierar sjukvården
för den kosovoserbiska befolkningen i de områden där de utgör majoritet.
Spädbarnsdödligheten är hög, enligt United Nations Children's Fund´s
(UNICEF)
uppskattning uppgår den till cirka 35 per 1000 födda barn. Problem med bl.a.
tuberkulos, polio och psykiska sjukdomar finns. Medellivslängden uppgår till
69 år, vilket är under snittet jämfört med övriga regionen.
Tillgången till hälso- och sjukvård är ett stort problem, särskilt för personer
tillhörande minoritetsgrupperna, fattiga och andra resurssvaga personer.
Sjukvårdsinrättningarna saknar mediciner och dagligt förbrukningsmaterial.

Läkare har låga löner och korruption är vanligt då man tar betalt för tjänster
som skall vara gratis. Specialistvård finns vid regionsjukhusen och ett system,
om än begränsat, för specialistvård utomlands. I de kosovoserbiska enklaverna
har emellertid de av regeringen i Belgrad understödda parallella institutionerna
fortsatt att tillhandahålla hälso- och sjukvård, vilken håller minst lika hög klass
som de i övriga Kosovo. Privata sjukhus finns för dem som har möjlighet att
själva finansiera sin vård.

åldrarna 6 till 14 år deltar i undervisningen. Möjligheten att erhålla utbildning
på minoritetsspråk inom majoritetsområden existerar i praktiken inte.

Ansvaret för hälso- och sjukvårdssektorn har överförts från UNMIK till det
temporära självstyret. Hälsoministeriet har utarbetat en hälso- och
sjukvårdsstrategi som innefattar en modern handlingsplan även för den
eftersatta mentalvården. Inom hälsoministeriet finns en välfungerande
kommitté som invånarna kan vända sig till med klagomål.

Barn från den kosovoserbiska minoriteten går i skolor som tillhandahålls
genom de så kallade parallella strukturerna. För en del äldre elever kan det leda
till att de tvingas flytta hemifrån för att bo i närheten av skolan.

Det finns en kosovansk strategi för preventivt arbete med hiv/aids, som får
stöd från bland andra Sverige genom Sida.
12. Rätten till utbildning
Det råder allmän skolplikt i Kosovo, men på grund av knappa resurser finns
det brister inom hela utbildningsväsendet, exempelvis vad gäller infrastruktur,
tillgång till nödvändig materiel, lärarmotivation (på grund av låga löner),
skolnärvaro etc.

Vissa framsteg har dock gjorts. Inskrivningen i grundskolan är nu över 95
procent och analfabetismen har reducerats till mindre än 0,5 procent bland
barn och ungdomar. I juli 2007 antog Kosovos utbildningsminister en
utbildningsstrategi för romer, egyptier och ashkalier.

Analfabetismen i Kosovo uppgår till cirka 6 procent bland vuxna enligt siffror
från Världsbanken. Den är mer utbredd bland kvinnor än män och förekommer
mer på landsbygden än i städerna, och den förekommer i högre utsträckning
bland socialt svaga grupper såsom romer.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Kosovo är ett av de fattigaste områdena i Europa. Enligt Världsbanken uppgick
BNP per capita till 1 243 euro år 2005. Livsbetingelserna för stora delar av
befolkningen är knappa och fattigdomen är utbredd. Världsbanken bedömer att
cirka 37 procent av befolkningen är fattig (lever på mindre än 13 kr per dag)
och 15 procent är extremt fattig (9 kr per dag).

På grund av överfyllda klassrum måste skollokalerna i många fall utnyttjas i tre
till fyra skift per dag, vilket leder till att undervisningen för eleverna i vissa fall
inte blir längre än två timmar per dag. Familjerna måste ofta själva betala för
undervisningsmaterial.

Grupper som befinner sig i farozonen för fattigdom är barn, äldre,
funktionshindrade, arbetslösa, etniska minoriteter (såsom romer), samt
kvinnliga familjeförsörjare.

En del barn fullgör inte de obligatoriska nio åren. Orsakerna till avhoppen är
ofta relaterade till fattigdom och att många barn arbetar för att hjälpa till med
familjekonomin istället för att gå i skolan. Enligt tillgänglig statistik i Kosovo
fortsatte omkring hälften av de kosovoalbanska flickorna i åldern 15 till 18 år
sin utbildning efter grundskolan. Skolnärvaron inom minoritetsgrupperna
romer, ashkalier och egyptier är särskilt låg, där bara hälften av barnen i

Den svåra levnadssituation som förevarit i många år avspeglas negativt i
befolkningens hälsoprofil. Miljösituationen i Kosovo är allvarlig med
exempelvis betydande utsläpp av miljöfarliga ämnen som påverkar människor
negativt. De allmänna levnadsvillkoren varierar mycket mellan stad och
landsbygd. Energiförsörjningen fortsätter att vara ett stort problem.
Flera faktorer bidrar till att skyddet för rätten till egendom inte uppfylls i

Kosovo. Det råder exempelvis osäkerhet kring gällande rätt och bristande
resurser för de institutioner som har hand om fastighetsfrågor. Personer
tillhörande minoritetsgrupperna är särskilt utsatta; framför allt återvändande
personer vars fastigheter har tagits över av den kvarvarande majoritets14
befolkningen. Gällande expropriationslag respekteras inte heller av
myndigheterna, och det händer att privata fastigheter exproprieras av
kommunerna utan ersättning eller information till den drabbade, och utan att
någon egentlig intresseavvägning har gjorts.
Myndigheten Kosovo Property Agency (KPA) har etablerats för att hantera
enskilda personers krav. Personer som har förlorat äganderätten till sin egendom
till följd av konflikterna 1998-1999 har kunnat lämna in en klagan till KPA till
ochmed den 3 december 2007. Sedan KPA i mars 2006 började ta emot krav om
kommersiell egendom har cirka 33 000 klagomål tagits emot, varav den största
delen (30 000 klagomål) har gällt beslagtagen jordbruksegendom. Beslut har
tagits i många fall men problem uppstår ofta i genomförandet. Särskilt
jordbruksmark används fortfarande olagligt i stor utsträckning.
Byggandet av fastigheter utan tillstånd (för såväl kommersiellt som privat bruk)
är ett annat stort problem som myndigheterna inte har handskats med på ett
handfast sätt.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
År 2007 deklarerades av självstyrets premiärminister som året för positiv
särbehandling av Kosovos kvinnor. Under året har bland annat en handlingsplan
utarbetats för att uppnå jämlikhet mellan könen inom de offentliga
institutionerna.
Kvinnans situation är utsatt i Kosovo. Klan- och familjetraditioner har
fortfarande stor betydelse och påverkar kvinnans situation negativt. Tack vare
starka kvinnoorganisationers och internationella samfundets påverkan har dock
utvecklingen gått framåt och det finns sedan 2004 en jämställdhetslag och en

handlingsplan för dess genomförande. Det finns kommunala rådgivare för
jämställdhetsfrågor i alla kommuner. Sexton ministerier har dessutom anställt
särskilda jämställdhetsrådgivare, med uppgift att stärka kvinnors deltagande
inom de olika ministerierna. Under 2005 bildades en speciell jämställdhetsenhet
inom premiärministerns kansli som har till uppgift att se till att
jämställdhetslagen tillämpas.
Kvinnors deltagande i politiken är överlag tillfredställande. Minst 30 procent av
de nominerade personerna till parlaments- och kommunalval är kvinnor,
genom en särskild kvot. Få av dem innehar dock ledande funktioner i sina
partier. Kritik har riktats från kvinnorättsorganisationer mot att inte en enda
kvinna har deltagit i förhandlingarna om Kosovos status.
Inom flera områden kvarstår problem, exempelvis vad gäller kvinnors arvsrätt
Trots att lagstiftningen slår fast kvinnans rätt att ärva förverkligas inte alltid
detta i praktiken. Det patriarkala systemet ger företräde till männens arvsrätt
och till mannens familj att behålla barnen. Att som kvinna få vårdnad för sina
barn kräver i praktiken ekonomiskt oberoende vilket innebär att många
kvinnor drar sig för att söka skilsmässa.
Ett annat problemområde är våld mot kvinnor, vilket är vanligt
förekommande. Det är svårt att få fram korrekta uppgifter på området men
benägenheten att anmäla brotten ökar. När det gäller våld mot kvinnor finns
UNMIK regulation 2003/12 om skydd mot våld i hemmet. Ett problem är att
tillämpningen av lagstiftningen om våld i hemmet inte är effektiv och i
allmänhet är kunskap om lagen bland domare och åklagare undermålig.
Problemen med våld mot kvinnor tenderar att vara större på landsbygden än i
städer.
Romska kvinnor är en ytterligare utsatt grupp som ofta är beroende av sina
män. I praktiken stannar kvinnorna hemma och tar hand om hem och familj.
Endast i undantagsfall deltar romska kvinnor i arbetslivet. På grund av
giftermål i tidig ålder fullgör många inte sin utbildning.
Flickor utbildar sig generellt i mindre utsträckning än pojkar. Detta beror i

många fall på att familjen inte har råd att låta alla barn gå i skolan, med stora
kostnader för skolböcker etc. Det blir då oftast pojkarna som får gå i skolan, då
de i framtiden ska försörja familjen, medan flickorna förväntas bli försörjda av
sin framtida man.
Den organiserade brottsligheten, inklusive handel med människor, är ett
allvarligt problem i Kosovo som är ett ursprungs- och transitområde för
människohandel, men också en slutdestination. Handel med människor är
straffbelagt enligt Kosovos lagstiftning. Lagen anger en straffsats på fängelse
mellan 2 och 12 år för personer som döms för människohandel. I fall där barn
och ungdomar under 18 år utnyttjats är straffsatsen 3 till 15 år. Under 2005
fastställde regeringen en handlingsplan mot människohandel. UNMIK har
upprättat en särskild polisenhet för ”anti-trafficking” som bland annat arbetar
med att utbilda olika statliga institutioner, framför allt till Kosovos lokala polis.
Emellertid begränsas resultatet av brist på materiella resurser och
personalkapacitet.
15. Barnets rättigheter
Enligt uppgifter från UNICEF föds cirka 17 procent av alla barn i Kosovo
fattiga och förblir fattiga åtminstone till sex års ålder. Cirka 15 procent av alla
familjer lever i extrem fattigdom, vilket innebär att de lever på mindre än 9 kr
per dag. På grund av den höga arbetslösheten i Kosovo och den sociala
situationen i många familjer, hämmas barnens möjligheter att erhålla tillräcklig
hälsovård, skolgång etc. Ombudspersonen tar dagligen emot klagomål från
familjer som anser att de inte kan erbjuda sina barn en rimlig levnadsnivå. Det
förekommer att barn arbetar med exempelvis att sälja cigarretter och
telefonkort på gatan för att bidra till familjebudgeten.
Statistiken är dålig (eller obefintlig) beträffande hur många barn som faller
offer för människohandel. De flesta organisationer som arbetar för att
motverka människohandel fokuserar främst på kvinnor. Uppgifter från
enskilda organisationer indikerar dock att en stor del av offren är barn.
Lagarna som reglerar barnets rättigheter införlivades i Kosovos rättsordning

1999, i enlighet med Konventionen om barnets rättigheter. Problem kvarstår
dock
gällande tillämpningen av gällande lagar. Ett försök att förbättra barnets
rättigheter sker bland annat genom inrättandet av flera statliga institutioner,
såsom Inter-Ministerial Committee on Children´s Rights som etablerades i maj
2007, och flera internationella organisationer. Straffbarhetsåldern för barn är 14
år.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Kosovos befolkning består till cirka 90 procent etniska albaner. Resterande 10
procent är av serber, romer, turkar, bosniaker, goranier, ashkalier, egyptier,
kroater med mera.
Trots lagreglerade rättigheter för minoritetsgrupperna finns många problem.
Misstron mellan de olika etniska grupperna är stor och kontakterna dem
emellan är få. Diskriminering på arbetsmarknaden, brist på kunskap i albanska
samt den begränsade rörelsefriheten utgör ytterligare hinder för medlemmar av
minoritetsgrupperna att leva ett fullständigt normalt liv. Tillgång till utbildning,
socialtjänst och hälsovård är inte tillfredsställande. Det förekommer alltjämt att
personer tillhörande någon av minoritetsgrupperna utsätts för hot och
trakasserier.
Frågan om minoritetsgruppernas, och då särskilt kosovoserbernas, säkerhet har
en framskjuten plats på den politiska dagordningen och är en prioriterad fråga
inom standardsprocessen. Möjligheten för personer tillhörande minoriteter att
röra sig utanför de områden där de själva utgör en majoritet ökar men är ännu
inte tillfredsställande.
Under konflikten våren 1999 hade cirka 850 000 personer, nära hälften av
Kosovos befolkning varav de flesta var kosovoalbaner, tvingats lämna
provinsen. Så gott som samtliga återvände kort efter det att det internationella
samfundet tagit kontroll över Kosovo. Samtidigt som kosovoalbanerna

återvände lämnade ett mycket stort antal personer, enligt uppskattningar från
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) cirka 250 000 icke-albaner, mestadels
kosovoserber och romer, sina hem. Dessa flydde till i första hand Serbien,
Montenegro och Makedonien, men även till andra områden i Kosovo.

allmänhet inte är socialt accepterade i samhället. Några organisationer, bland
annat den lokala människorättsorganisationen Youth Initiative for Human Rights
(YIHR) fokuserar under 2008 på HBT-frågor (med finansiering från Sverige via
Sida och Svenska Helsingforskommittén).

Arbetet med återvändande av minoriteter till Kosovo är problematiskt. Många
tillhörande minoritetsgrupperna känner en rädsla och osäkerhet. Den dåliga
ekonomin, höga arbetslösheten och bristande framtidsutsikter har bidragit till
att det frivilliga återvändandet är lägre än väntat trots omfattande stödinsatser
finansierat av bland annat det internationella samfundet. Antalet personer som
lämnar Kosovo är större än antalet som återvänder. Enligt UNHCR:s officiella
statistik har 16 661 personer återvänt till Kosovo under perioden januari 2000
till maj 2007. Av dem utgör kosovoserberna 7 288 personer, romerna 2 113
och ashkalierna/egyptierna 4 428. Antalet återvändande personer tillhörande
minoriteter har gått ner i antal sedan 2003, och är mycket mindre än vad det
internationella samfundet hade planerat, särskilt avseende kosovoserberna. För
perioden januari 2006 till maj 2007 noterades det lägsta återvändandet, med
endast 2 098 återvändande, varav de flesta var romer, egyptier och ashkalier.

18. Flyktingars rättigheter
UNMIK regulation 2005/16 från april 2005 utgör ett embryo till lagstiftning på
migrationsområdet. Ett utkast till flyktinglagstiftning utarbetades under 2007
men den har ännu inte presenterats för parlamentets godkännande. Ett 30-tal
personer, framförallt från Asien har under 2007 anlänt till Kosovo och sökt
asyl. I avsaknad av flyktinglagstiftning och en kosovansk struktur för
bedömning av flyktingstatus har UNHCR i dessa fall gjort bedömningen.

Situationen för internflyktingar i Kosovo är svår. Många återvändande möter
problem att hitta bostad, och stödet från de lokala myndigheterna är svagt.
Vidare finns stora brister i folkbokföringssystemet som är föråldrat. Det saknas
centrala folkbokföringsregister. Många återvändande är inte registrerade som
bosatta i Kosovo. Ett ministerium med ansvar för återvändande och
minoriteter finns och kommunerna bär ansvaret för genomförandet. En
återintegreringsstrategi antogs i maj 2007.
Personer tillhörande minoriteterna diskrimineras när det gäller äganderätten till
fast egendom. Illegalt utnyttjande (från majoritetsbefolkningen) av bostäder,
affärslokaler och jordbruksmark förekommer.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
HBT-läggning (homosexuella, bisexuella och transpersoner) är inte straffbart
enligt lag, men HBT-personer riskerar att bli isolerade och utstötta då de i

Flyktingar har rätt till tolk och sjukvård. I december 2005 inrättades ett
inrikesministerium och verksamheten för hantering av identitets- och
medborgarskapsfrågor samt migrationsfrågor och gränshantering är under
uppbyggnad. Parlamentet och UNMIK har godkänt de förslag till nya
återtagande- och återintegreringsstrategier som utarbetats under 2007. Ett
system för att hantera asyl- och återtagandefrågor har utarbetats och kommer
under UNMIK:s ledning, gradvis att börja tillämpas under 2008.
19. Funktionshindrades rättigheter
Situationen för Kosovos omkring 150 000 funktionshindrade är svår, men
förbättringar kan skönjas. Lagstiftning mot diskriminering av funktionshindrade
finns, men är otydlig. Diskriminering är i realiteten vanligt förekommande.
Tillgången till hälso- och sjukvård är ett stort problem, och varken
närmiljö, offentliga platser eller samhällsfunktioner är anpassade för personer
med funktionshinder. Ett skäl till den dåliga tillgängligheten är att det saknas
tydliga riktlinjer och standarder för hur byggnader ska utformas för bättre
tillgänglighet.
Det sociala stigmat har tidigare varit stort och funktionshindrade har ofta
gömts undan och isolerats från övriga i samhället. Funktionshindrade med

psykiska åkommor och utvecklingsstörningar har ansetts farliga för
allmänheten och samlats på stora institutioner med undermåliga förhållanden.
En förbättring för de psykiskt sjuka har nu skett genom sju nyinrättade
kommunala rehabiliteringscentra.
Tillgången till utbildning är väsentligt sämre och arbetslösheten är särskilt hög
hos denna grupp. Enligt den regionala frivilligorganisationen Handikos går
endast 1 000 av Kosovos 15 000 funktionshindrade barn i skolan. Attityderna
börjar nu sakta att förändras och bland annat skolväsendet reformeras så att
barn med funktionshinder ska kunna undervisas i ordinarie skolor.
Handikos noterar gradvisa förbättringar för de funktionshindrades villkor och
inflytande i samhället. Bland annat inrättades 2006 ett nationellt råd för
handikappfrågor, med representation från regering och handikapporganisationer.
Organisationen som bland annat tillhandahåller handikapphjälpmedel och i viss
mån transporter för funktionshindrade, arbetar aktivt för att stärka de
funktionshindrades deltagande och inflytande i samhället.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns flera oberoende organisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter utan restriktioner i Kosovo, till exempel Humanitarian Law Center
och en rad olika kvinnoorganisationer. Amnesty International och Human Rights
Watch saknar lokala kontor men följer utvecklingen i Kosovo. Även ett antal
lokala organisationer, däribland Kosovo Rehabilitation Centre for Victims of
Torture and Trauma och Handikos arbetar för främjandet av de mänskliga
rättigheterna.
Enligt flera bedömare har människorättsorganisationerna i Kosovo under
senare tid blivit allt mer frispråkiga och öppet kritiska mot makthavarna.
Organisationer som engagerar sig i känsligare frågor, såsom korruption och
politikers intressekonflikter, anses dock bli mer kritiserade och ifrågasatta från
officiellt håll.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Som nämns ovan bedriver en rad internationella organisationer verksamhet i
Kosovo. Dit hör till exempel Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE) och olika FN-organ. EU är aktivt genom European Agency for
Reconstruction (EAR) och inom ramen för stabiliserings- och
associeringsprocessen.
Sverige bedriver genom Sida sedan 1999 ett omfattande utvecklingssamarbete
med Kosovo. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet
med Kosovo är utvecklandet av fred och stabilitet genom att stärka Kosovo i
dess strävan mot ökad integration med övriga Europa. En av de två
huvudsektorer för samarbetet är demokrati och god samhällsstyrning.
Stärkandet av det civila samhällets arbete för demokrati och mänskliga
rättigheter har främst genomförts av tre svenska organisationer - Kvinna till
Kvinna som arbetat för att stärka kvinnornas ställning i samhället samt Olof
Palmes Internationella Centrum och Svenska Helsingforskommittén. Dessa
organisationer stöder i sin tur lokala enskilda organisationer som arbetar med
mänskliga rättigheter. Sida ger också stöd till utvecklingen av den kosovanska
Ombudspersonen genom ett samarbete med Europarådet. Flera regionala projekt
har inriktats på stöd till organisationer som arbetar mot människohandel av
barn och kvinnor samt för romernas rättigheter, särskilt beträffande utbildning
men också till återvändandeprogram. Ett omfattande stöd har också givits för
kapacitetsutveckling av Kosovo Cadastre Agency för att utveckla ett
lantmäteriregister i syfte att stärka rättssäkerheten på fastighetsområdet. Sida
stöder också ett projekt för att stärka kapaciteten hos Kosovo Probation Services
genom ett samarbete med den svenska kriminalvården, i syfte att kunna döma
till skyddstillsyn och övervakning snarare än fängelse för unga förbrytare och
för ringa brott.

Mänskliga rättigheter i Montenegro 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Montenegro präglas fortfarande av
arvet från det socialistiska Jugoslavien och av 90-talets etniska konflikter och
våld i regionen. Många av dagens problem är gemensamma för både
Montenegro och Serbien (till exempel brister inom polisen, domstolarna och
hela rättskedjan), andra är gemensamma för hela Balkan (till exempel
diskriminering av romerna). Vad som gör Montenegro speciellt är framförallt
landets ringa storlek (ca 625 000 invånare), vilket leder till kapacitetsproblem
inom myndigheterna och gör samhället mer utsatt för korruption och
maktmissbruk. Den djupt rotade korruptionen, i kombination med brister i
rättsväsendet, anges ofta som det största samhällsproblemet i Montenegro idag,
och det största hindret mot en fortsatt demokratisk utveckling.
Både rättssäkerhet och allmän kunskapsnivå om mänskliga rättigheter får i
Montenegro beskrivas som låg, med europeiska mått mätt. Utsatta grupper
såsom kvinnor, romer, homosexuella och funktionshindrade är föremål för
diskriminering och fördomar.
Några av de problem som kvarstår att lösa på människorättsområdet är
politisering och kapacitetsproblem inom rättsväsendet, och bristande tillgång
till hälso- och sjukvård för (i synnerhet) vissa grupper i samhället. Detta i
kombination med specifika problemområden såsom straffrihet från
krigsförbrytelser under 1990-talet, människohandel och brister i den faktiska
yttrandefriheten gör att det sammantagna läget för de mänskliga rättigheterna i
Montenegro överlag måste ses som relativt otillfredsställande.
Under 2007 har Montenegro gjort framsteg i sitt närmande till EU, framför allt
vad gäller anpassning av nationell lagstiftning. Dock förekommer brister i den
faktiska tillämpningen av lagarna, och det finns en utbredd oro för att

anpassningen till europeiska normer bara sker på ytan. Den politiska viljan att
åstadkomma verkliga reformer ifrågasätts på många håll.
Europarådet har påtalat behovet av ytterligare stärkt lagstiftning och bättre
skyddsmekanismer på människorättsområdet. Europarådet har även uppmanat
till effektivisering av kampen mot korruption, organiserad brottslighet och
människohandel. En förhoppning som delas av många är att den fortsatta
EUintegrationen kommer att tvinga fram reella förbättringar för demokrati och
mänskliga rättigheter i landet. De montenegrinska myndigheterna är dock
generellt svaga och oerfarna, och det finns genomgående stora behov av
utbildning och ökad personalkapacitet för att klara fortsatt EU-integration.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Efter Jugoslaviens och därpå statsförbundet Serbien och Montenegros
upplösning har Montenegro på olika sätt bibehållit sina folkrättsliga åtaganden
gentemot centrala människorättstraktater.
Montenegro har tillträtt följande centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och de
fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR). Montenegro är ålagda att rapportera till ICESCR:s
konventionskommitté i juni 2008.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW) och det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
− Konventionen mot tortyr (CAT).
− Konventionen om barnets rättigheter (CRC) och det tillhörande
protokollet om handel med barn.
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC)

− Den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
ratificerades i mars 2004. Samtidigt anslöt sig Serbien och Montenegro till
protokollen 6 och 13 rörande dödsstraffets upphävande samt protokollen
1, 4, 7 och 12. Serbien och Montenegro har även tillträtt Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.
Konventionen för skydd mot påtvingande försvinnanden (CED), som
öppnades för undertecknande 2007, har undertecknats av Montenegro.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (CPD), som
öppnades för undertecknande 2007, har ännu inte undertecknats av
Montenegro.
Montenegro upptogs som medlem i Europarådet i maj 2007, och i oktober
2007 undertecknade Montenegro ett så kallat stabiliserings- och
associeringsavtal (SAA) med EU.
Utträdet ur det tidigare statsförbundet Serbien och Montenegro skapade behov
av en ny montenegrinsk författning. En ny författning var också ett av de krav
som ställdes för Montenegros medlemskap i Europarådet. Inför arbetet med
att utforma den nya författningen ställde Europarådets Venedigkommission
(European Commission for Democracy through Law) upp sju ”minimiprinciper”
för skyddet av demokrati och mänskliga rättigheter i den nya författningen;
bland annat fick skyddet inte försämras från den nivå som garanterades inom
statsförbundet Serbien-Montenegro.
En ny författning antogs av parlamentet i Podgorica i oktober 2007. En
granskning av författningstexten, utförd av den lokala
människorättsorganisationen Human Rights Action (HRA), visar dock på brister i
uppfyllandet av Venedigkommissionens minimiprinciper. Enligt HRA:s analys är
rättighetskatalogen ofullständig jämfört med det tidigare statsförbundets
författning. Det saknas exempelvis fullständiga och otvetydiga garantier om
rätten till liv, skydd mot olagliga frihetsberövanden (habeas corpus), och rätten
till en skyndsam och rättvis rättsprövning, liksom ett tydligt förbud mot

omänsklig och förnedrande bestraffning. Avpolitiseringen av domartillsättningar
har inte heller genomförts fullt ut enligt Venedigkommissionens
rekommendationer.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Den montenegrinska författningen förbjuder tortyr och annan omänsklig eller
förnedrande behandling (dock förbjuds inte uttryckligen bestraffning av sådan
karaktär; jfr. Europakonventionens Art. 3).
Det finns dock ett flertal trovärdiga rapporter om brutalitet och misshandel
från polisens sida, ofta i syfte att framtvinga information eller erkännanden av
påstådda brott. Organisationen Youth Initiative for Human Rights (YIHR) har
redogjort för 23 rapporterade fall av polisövergrepp under perioden september
2006 - oktober 2007. Övergreppen anmäls i regel anonymt eller av
människorättsorganisationer. Anmälningarna utreds inte på ett tillfredsställande
sätt, och tycks sällan leda till vare sig åtal eller kännbara påföljder. Det
förekommer även uppgifter om att poliser i misstänkta fall av polisövergrepp
försöker påverka sjukvårdspersonal att ”försköna” offrens journalanteckningar.
En uppmärksammad händelse gällde gripandet av en grupp om 15 albaner
(enligt polisen misstänkta terrorister) strax före parlamentsvalet 2006. Enligt
uppgifter från människorättsorganisationer utsattes dessa för misshandel, och
detta till stor del på grund av sin etniska tillhörighet.
Ansträngningar görs, bland annat genom Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE), för att reformera polisväsendet i riktning mot en
mer kompetent, demokratisk och respekterad organisation. Ett flertal nya lagar
har antagits för att reglera polisens aktiviteter, och en ny polisskola togs i bruk i
oktober 2006.
Förhållandena på fängelserna har förbättrats sedan tiden då Milosevic satt vid
makten. Människorättsorganisationer tillåts idag inspektera fånganstalterna,
men trängsel fortsätter att utgöra ett problem. Förhållandena i polisens

häkteslokaler anses också vara fortsatt otillfredsställande.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är förbjudet enligt den montenegrinska författningen.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Frihetsberövanden med tvivelaktig grund förekommer, se stycke 3.
Rörelsefriheten får betecknas som stor, och passhandlingar kan erhållas utan
andra problem än eventuella väntetider.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Gällande lagstiftning ger i stor utsträckning grundläggande skydd, till exempel
rätt till offentlig försvarare i brottmål. Sedan 2003 finns också en möjlighet att
vända sig till en särskild ombudsman för bland annat medborgerliga rättigheter.
Rättssäkerheten i Montenegro får dock beskrivas som låg med europeiska mått
mätt. Allvarliga problem finns angående rättstillämpningen överlag, och detta
gäller hela rättskedjan. Europarådet pekar ut reformer inom rättsväsendet som
en nyckelfråga för Montenegros fortsatta demokratiska utveckling.
Problemen handlar främst om polisens, åklagarnas och domstolarnas oförmåga
att utreda, åtala och döma begångna brott. Sedan Jugoslaviens upplösning har
till exempel ett trettiotal mord begåtts i landet utan att någon har kunnat åtalas
eller dömas för dessa. Utredningar har lagts ned utan resultat, och offrens
familjer har anklagat myndigheterna för att sakna vilja att utreda brotten. Vissa
av offren har varit öppet regeringskritiska.
Domstolsväsendet pekas allmänt ut som den svagaste länken i rättskedjan i
nuläget. Tre huvudproblem finns vad gäller domstolarna: stora
kapacitetsproblem (inte minst på utbildningssidan), effektivitetsproblem och
eftersläpningar, samt politiskt inflytande över domstolarna.
Även poliskåren misstänks stå under ett visst politiskt inflytande. En företeelse
som väckte reaktioner under 2007 var förekomsten av partipropaganda hos
vissa lokala polismyndigheter.

I opinionsundersökningar uttrycks stor misstro vad gäller domstolsväsendets
oberoende och opartiskhet. Domstolarna var redan på socialistisk tid föremål
för politiska påtryckningar av olika slag. Sådana tendenser har minskat men
lever delvis kvar. Både Europarådet och OSSE har exempelvis påpekat det
olämpliga i att både åklagare och domare utses (och entledigas) av parlamentet.
Den nya montenegrinska författningen från 2007 undanröjer ändå inte helt det
politiska inflytandet över tillsättningsprocessen. Domarnas låga lönenivå anges
ofta som en grogrund för korruption, samtidigt som den försvårar
rekryteringen av unga och duktiga jurister. Ytterligare ett komplicerande
faktum är den rättsliga immunitet som domare och åklagare åtnjuter.
Beskyllningar om allmän inkompetens inom domarkåren förekommer
regelmässigt, speciellt när det gäller processer om ekonomiska brott,
korruption och organiserad brottslighet. Bristande språkkunskaper och
otillräckliga informationskällor - exempelvis avsaknad av Internetanslutningar
vid domstolarna - medför också svårigheter för domare att hålla sig
uppdaterade om den europeiska rättsutvecklingen. Utbildning i mänskliga
rättigheter för jurister på universitetsnivå är näst intill obefintlig. Detta leder
många gånger till att man inte åberopar relevanta konventioner.
En ljusglimt är Montenegros förvaltningsdomstol, som dels handlägger sina
ärenden i takt med tillströmningen, och dels uppvisar integritet mot de
myndigheter vars beslut har överklagats. I omkring hälften av de fall där
myndighetsbeslut överklagas får den klagande medborgaren rätt.
Ett Judicial Training Center för vidareutbildning av domare och åklagare
inrättades år 2000, men lider i dagsläget brist på resurser och personal. En ny
lag om utbildning för rättsväsendet trädde ikraft i januari 2007, och frågan
anges som högprioriterad inom det montenegrinska justitiedepartementet. En
strategi för reformering av rättsväsendet under perioden 2007-2012 antogs av
parlamentet i juni 2007. Domstolsväsendets budget höjdes också med 51
procent under 2007, vilket tyder på en faktisk politisk vilja till reformer inom
detta område.

Även statsåklagarens budget höjdes med över 50 procent under 2007, och en
målsättning är att åklagarväsendet inom ett par år ska vara förberett för en mer
självständig roll i rättsprocessen.
Högsta domstolen har öppnat ett särskilt kontor till vilket medborgarna kan
ställa klagomål rörande domstolarnas arbete. De flesta klagomål handlar om
orimligt långa utredningar och rättegångar.
Montenegro saknar i dagsläget ett fullt fungerande rättshjälpssystem, både vad
gäller brottmål och civilmål. En ny lag om detta är tänkt att antas under första
halvåret 2008.
7. Straffrihet
Grova internationella brott, bland annat krigsförbrytelser, begicks i
Montenegro under 1990-talet. Få av dessa har lett till åtal trots att både
förövarna och offrens familjer fortfarande lever kvar i landet.
En av de få incidenter som lett till ett rättsligt förfarande gäller ett
uppmärksammat fall från 1992 (som bland annat uppmärksammats av Amnesty
International) då montenegrinsk polis deporterade ett 100-tal Bosnienmuslimska
flyktingar från Herceg Novi tillbaka till Bosnien och den bosniskserbiska
arméns förintelseläger i Foca. Mer än 70 av dessa saknas fortfarande. I
februari 2006 inleddes en förundersökning mot sex lägre polischefer
misstänkta för krigsförbrytelser. Denna brottsutredning har dock i dagsläget
inte uppvisat någon aktivitet. I det civilmål som inleddes 2004, där
montenegrinska staten krävs på skadestånd av 36 av offrens familjer, har
däremot vissa framgångar nåtts. Processföringen har försvårats bland annat av
att viktigt bevismaterial förstörts såsom ”irrelevant” av det montenegrinska
parlamentets kansli (vilket man öppet erkänt), och att ett nyckelvittne inom
inrikesministeriet utsatts för flera mordförsök. Man kan även kritisera
åklagarväsendets dubbla roll i dessa processer, där man dels är aktiv i
brottsutredningen, och dels försvarar staten mot civilrättsliga skadeståndskrav.
Flera andra bland allmänheten väl kända krigsförbrytelser, såsom bombningen

av Dubrovnik utförd av den jugoslaviska armén från montenegrinskt
territorium, har aldrig lett till något åtal.
Det förekommer även talrika rapporter om polisövergrepp mot enskilda, i
samband med gripanden och förhör; övergrepp som sällan leder till kännbara
påföljder eller ens till åtal.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Förenings-, församlings- och religionsfrihet, liksom yttrande- och tryckfrihet
garanteras formellt i författningen.
Religionsfriheten får anses god även i praktiken. Kyrka och stat är åtskilda, och
det råder generellt tolerans mellan de stora religionerna. Lokalt förekommer
dock konflikter mellan religiösa grupper, och exempelvis muslimska
minoritetsgrupper är utsatta. Det har även förekommit klagomål om
diskriminering, från mindre religiösa samfund som inte blivit inbjudna till
officiella sammankomster anordnade av regeringen. Enligt folkräkningen 2003
bekänner sig 74,2 procent till en kristen ortodox tro, 17,7 procent till islam och
3,5 procent till den katolska kyrkan.
Situationen gällande yttrande- och tryckfrihet måste däremot betraktas som
otillfredsställande, och den har enligt flera bedömare försämrats på senare tid.
Reportrar utan gränser placerar Montenegro på plats 58 (av 169 länder) vad
gäller pressfrihet, i sitt Worldwide Press Freedom Index 2007. Montenegro når
därmed nästan upp till den översta tredjedelen av världens länder, men ligger
samtidigt i Europas absoluta bottenskikt.
Journalister i Montenegro är en utsatt grupp och riskerar att drabbas av fysiska
och verbala attacker, anonyma hot och skadeståndskrav för förtal; något som
inträffat vid flera uppmärksammade fall under senare år. Öppet oppositionella
och aktiva inom människorättsorganisationer vittnar om upprepade hotelser
och trakasserier från okända personer. Rädslan att råka illa ut är utbredd i dessa
grupper. Det är även svårt för undersökande journalister att hitta intervjupersoner
som öppet vågar uttala sig kritiskt, pga. rädslan för reprimander av

olika slag. Några uppmärksammade incidenter är följande:
− I maj 2004 mördades tidningen Dans chefredaktör Dusko Jovanovic, efter
att ha varit öppet kritisk mot landets dåvarande regeringschef Milo
Djukanovic.
− I oktober 2006 publicerades i Montenegro en uppmärksammad bok,
Duklja Lover, som anspelar på landets politiska och ekonomiska
etablissemang och dess kopplingar till den undre världen. Den 73-årige
författaren Jevrem Brkovic blev kort efter publiceringen brutalt
misshandlad, och hans chaufför sköts till döds.
− Under våren 2007 utsattes människorättsaktivisten Aleksandar Sasa
Zekovic, som bland annat sitter med i en medborgarkommitté som
granskar polisens aktiviteter, för dödshot och utpressningsförsök.
− I september 2007 misshandlades Zeljko Ivanovic, regeringskritisk redaktör
för den oberoende dagstidningen Vijesti.
− I september 2007 fick Petar Komnenic, reporter för den oberoende
veckotidningen Monitor, motta telefonhot där han uppmanades att
upphöra med sin kritiska journalistik.
− I november 2007 misshandlade två maskerade män Tufic Softic, reporter
för radiostationen Radio Berane och dagstidningen Republika. Staden
Berane associeras ofta med organiserad brottslighet med internationella
förgreningar.
Polisutredningar och rättsprocesser kring dessa fall har inte lett till någon
fällande dom.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den 21 maj 2006 genomfördes i Montenegro en folkomröstning om utträde ur
statsförbundet med Serbien. Parlamentet förklarade Republiken Montenegro
självständig den 3 juni 2006. Landet är dock splittrat i synen på
självständigheten från Serbien, inte minst till följd av att nästan en tredjedel av
Montenegros befolkning betecknar sig själva som serber.
Det självständiga Montenegro är en parlamentarisk demokrati i vilken alla
medborgare över 18 år har rätt att rösta i allmänna val. Parlamentet, med

sammanlagt 81 mandat, väljs var fjärde år. Presidenten sitter på femårsmandat
(Filip Vujanovic innehar ämbetet sedan maj 2003). Presidenten föreslår
regeringschef som godkänns av parlamentet.
Enligt internationella valövervakare genomfördes 2006 års folkomröstning och
parlamentsval i enlighet med OSSE-åtaganden och Europarådsstandard. Dock
menade OSSE att "anklagelser om röstköp…kastar en skugga över
valkampanjen".
Den 11 maj 2007 upptogs Montenegro som medlem av Europarådet. Den
15 oktober 2007 undertecknade Montenegro även ett så kallat stabiliseringsoch
associeringsavtal (SAA) med EU. Målsättningen är att ansöka om
EUmedlemskap och uppnå kandidatlandsstatus under 2008. SA-avtalet är främst
ett frihandelsavtal, men medför även att viktiga delar av EU:s gemenskapsrätt
ska tillämpas i Montenegro.
Sedan parlamentsvalet den 10 september 2006 innehar Zeljko Sturanovic
premiärministerposten i Montenegro. Sturanovic representerar det största
partiet, Demokratiska Socialistpartiet, DPS (Demokratske partije socijalista Crne
Gore), med rötter i det före detta kommunistpartiet.
Det finns många tecken på att demokratiska principer inte har fått fullt
genomslag i styret av Montenegro. Freedom House Europe konstaterar i
rapporten Nations in Transit 2007 en övergripande försämring vad gäller den
demokratiska utvecklingen i landet, och placerar Montenegro långt efter
exempelvis EU:s nya medlemsländer. Lokala människorättsorganisationer och
oberoende media menar att demokratin i mångt och mycket är satt ur spel, av en
politisk elit med helt andra drivkrafter än folkviljan och nationens bästa; framför
allt egna privata affärsintressen.
Den utbredda korruptionen anses allmänt vara det största samhällsproblemet,
men är samtidigt ett av de svåraste att överblicka och komma åt. Starka band
mellan politiker och näringslivsintressen, i kombination med dålig insyn i
myndigheternas arbete, leder till ständiga misstankar om intressekonflikter och

korruption. Ett antal höga politiker, flera på ministernivå, har anklagats för
korruption och maktmissbruk i samband med större upphandlingar och
företagsprivatiseringar. Hittills har endast ett fall gått till åtal, då förre
sjukvårdsministern åtalades 2005 för att ha missbrukat utländska donationer.
Andra misstänkta politiker har förefallit svåråtkomliga bakom
sekretessbestämmelser och den personliga immunitet som åtnjuts av
parlamentsledamöter och regeringsmedlemmar.
Till detta kommer arvet från den tidigare enpartistaten med dess starka
politiska inflytande över alla samhällssektorer, och att landets begränsade
folkmängd och en starkt familjecentrerad kultur riskerar att bidra till en
”naturlig” nepotism. En spridd uppfattning hos utomstående bedömare är att
korruptionen är så djupt rotad i den montenegrinska samhällstraditionen att
den inte uppfattas som något onormalt. Människor är vana vid att ge till
exempel läkare och lärare små presenter för att få en bättre och snabbare
behandling.
Enligt Transparency International är det av Västra Balkan-länderna bara
Albanien som har en högre nivå av upplevd korruption. Chr. Michelsen Institute
(CMI) konstaterar att trenden i Montenegro under de två senaste åren gått mot
ökad korruption, och CMI ser nu kampen mot korruptionen som landets främsta
utmaning.
Montenegro utvärderades 2006 av Europarådets Group of States against
Corruption (GRECO), och rekommenderades då att genomföra ett 24punktersprogram för att rusta upp statsapparaten för korruptionsbekämpning.
Montenegro förväntas återrapportera sin implementation av programmet till
GRECO i maj 2008. En handlingsplan mot korruption och organiserad
brottslighet antogs av regeringen i juli 2006, och man har även tillsatt en
ombudsman dit allmänheten kan anmäla misstänkt korruption. En särskild
kommission tillsattes i februari 2007, för att övervaka genomförandet av
handlingsplanen. Hittills är dock resultaten blygsamma, och frågetecken finns

kring den verkliga politiska viljan att angripa problemen på djupet.
Oppositionella i Montenegro ställer sina förhoppningar till att den påbörjade
EU-integrationen ska tvinga fram förbättringar vad gäller demokrati och
mänskliga rättigheter. Samtidigt uttrycks en befogad oro för att anpassningen
till europeiska normer bara sker på ytan, genom att man uppfyller formella
lagstiftningskrav. Den politiska viljan att de facto tillämpa lagarna och reformera
de verkställande myndigheterna ifrågasätts på många håll. Myndigheterna är
generellt svaga och oerfarna, och det finns genomgående stora behov av
utbildning och ökad personalkapacitet för att klara fortsatt EU-integration.
En lag om intressekonflikter antogs 2004. Lagen förbjuder högre
ämbetsinnehavare att samtidigt inneha styrelseuppdrag eller ledande positioner i
privata företag. Lagen har kritiserats för att ha omfattande kryphål, och hittills
har bara ett fåtal fall av intressekonflikter fastställts. Ett förslag till förstärkt
lagstiftning har arbetats fram i samverkan med Europarådet, men avslogs av
parlamentet i juli 2006. En positiv effekt av nuvarande lag är dock att man har
börjat skapa arbetsprocesser för hantering av misstänkta intressekonflikter, och
samla strukturerad information om makthavarnas ekonomiska förehavanden
En lag om handlingsoffentlighet (dvs. tillgång till myndighetsinformation)
antogs i slutet av 2005, men tillämpas ännu ovilligt av myndigheterna.
Människorättsorganisationen Network for Affirmation of the NGO Sector
(MANS) har stött på upprepade svårigheter när man begärt att få ut
myndighetsinformation. En stor andel av förfrågningarna har mötts av tystnad
från myndigheten. I många fall har MANS fått rätt efter överklagande till
förvaltningsdomstol, men trots det har bland annat dokumentationen kring de
stora företagsprivatiseringarna varit svåråtkomlig; ofta pga. ren obstruktion från
myndighetens sida.
En ny lag om offentlig upphandling antogs i juli 2006, och är tänkt att göra
upphandlingsprocessen enklare, effektivare och mer transparent. Det är för
tidigt att dra några slutsatser om den nya lagens effekter, men det står klart att
systemet kommer att kräva betydande utbildningsinsatser och kapacitetstillskott

för att fungera i praktiken.
Det finns en lag för statstjänstemän från 2004 och etiska regler för
statstjänstemän och statsanställda från 2005, som skall förhindra maktmissbruk
och korruption.
Regelverket tillåter dock gåvor som är ett uttryck för ”sedvanlig tacksamhet”,
vilket öppnar upp för vardagskorruption i exempelvis kontakter med lokala
myndigheter. Enligt en undersökning upplevde 57 procent av tillfrågade
företagare att det är viktigt att ge gåvor till den lokala skatteinspektören för att
få en förmånlig behandling.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Tidigare var diskriminering i arbetslivet vanlig, och "rätt" politisk åsikt var
nästan en förutsättning för en karriär inom den offentliga sektorn. Någon total
avpolitisering av högre tjänster kan inte heller sägas råda efter landets
demokratisering.
Arbetslösheten i Montenegro har enligt officiell statistik sjunkit kraftigt under
senare år; från nästan 33 procent år 2000 till knappt 12 procent i oktober 2007.
I särskilt utsatta grupper, som flyktingar och etniska minoriteter, är
arbetslösheten mycket högre, exempelvis är 82 procent av romerna arbetslösa.
Betydligt fler kvinnor än män är utan arbete. Något som gör statistiken osäker är
tendensen att statliga företag låter personer som blivit arbetslösa behålla sin
formella anställning (men utan lön), eftersom anställningen är en förutsättning
för tillgång till offentlig sjukvård och annan social service. Den lagstadgade
arbetsveckan är 40 timmar. Genomsnittslönen i september 2007 var ca
500 euro (brutto) per månad, vilket är en ökning med 15 procent från året
innan.
Fackföreningar finns och får verka utan inskränkningar. Strejkrätt finns, dock
med vissa inskränkningar.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälso- och sjukvårdssektorn lider fortfarande av den allmänna ekonomiska
nedgången under 1990-talet. Tillgången till statligt subventionerad hälso- och
sjukvård är starkt begränsad, samtidigt som det finns gott om välutrustade
privatkliniker för den minoritet som har råd. Korruptionen anses allmänt vara
djupt rotad inom hälsosektorn, där läkaren ofta måste ”behandlas” innan
patienten själv kommer under behandling, och detta även när vården bekostas
av den offentliga sjukförsäkringen. Global Integrity 2006 Country Report
beskriver en inofficiell ”prislista”, där exempelvis specialistvård vid en
förlossning kostar motsvarande 5 000 kr ”vid sidan om”, och en kirurg kan kräva
över 15 000 kr för att utföra en operation.
Sjukvård kan i vissa områden och för vissa samhällsgrupper, till exempel
internflyktingar och romer, vara svår att nå. Statistik över barnadödlighet
indikerar nivåer i klass med andra central- och östeuropeiska länder.
Särskild kritik har riktats mot miljön vid mentalsjukhuset i Kotor, där
förhållandena har beskrivits som tortyrlika. Patienterna hålls inlåsta utan
tillräcklig tillgång till värme, vatten, toaletter, tvättmöjligheter eller elektricitet.
Personalen är kraftigt underbemannad och har ingen möjlighet att ge ens
grundläggande vård.
Miljösituationen har lokalt i vissa fall lett till allvarliga hot mot människors
hälsa, såsom vid hälsovådlig hantering och transport av avfall från en zink- och
blygruva nära Plevlja i norra delen av landet. I samma region finns även en
kolgruva och ett koleldat kraftverk. År 2005 uppdagades det att hälsoläget här
under en lång rad år har försämrats markant, främst avseende
luftrörssjukdomar hos barn och dödligheten överlag i sådana sjukdomar.
12. Rätten till utbildning
Skolgången är obligatorisk och kostnadsfri upp till femton års ålder. I praktiken
måste dock alla köpa egna skolböcker. Omkring 97 procent av barnen börjar i
grundskolan och 85-90 procent går sedan vidare till den valfria fyraåriga

gymnasieutbildningen. Cirka 20 procent går därefter vidare till högre
utbildning. Antalet elever per lärare är i nivå med genomsnittet i
industriländerna.
I Montenegro används ca 6 procent av BNP till utbildningssektorn, vilket är en
relativt hög siffra (Internationella valutafonden, IMF, 2006).
Det finns en lag som ska garantera lika rätt till utbildning för alla, oavsett, kön,
språk, religiös och etnisk tillhörighet etc. Emellertid kan noteras att det är
sällsynt att romska barn slutför hela den obligatoriska grundskoleutbildningen.
Enligt organisationen Balkan Human Rights Network är omkring en tredjedel av
romerna i Serbien och Montenegro analfabeter. Det förekommer även
klagomål från albanska minoritetsgrupper om att undervisning och läromedel
borde vara mer anpassade för albanska förhållanden och språk.
Låga lärarlöner och eftersatt underhåll av skollokaler inverkar menligt på
utbildningens kvalitet. Det förekommer uppgifter om korruption inom
skolsystemet, där man av tradition ger gåvor till läraren för att förbättra
barnens betyg.
Det pågår ett statligt reformprogram inom skolsystemet för perioden 20052009. Inom detta ska läroplaner, läromedel, lärarutbildning, antagningssystem,
infrastruktur med mera. förbättras, för att skapa ett decentraliserat och mer
demokratiskt skolsystem.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
De ekonomiska villkoren i landet är markant sämre än de var innan krigen i
regionen bröt ut i början av 1990-talet. Idag lever cirka 12 procent i absolut
fattigdom, och ytterligare 30 procent på gränsen till fattigdom. De utländska
investeringarna i Montenegro ökar kraftigt, men samtidigt är resurserna ojämnt
fördelade. De ekonomiska klyftorna är de största i regionen. Vissa grupper
såsom romer och internflyktingar är särskilt utsatta, och dessa har överlag svårt
att ta del av sina ekonomiska och sociala rättigheter. Att många romer står
utanför arbetslivet har sin förklaring i dels en låg utbildningsnivå och dels i ren

diskriminering.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Serbien och Montenegro har undertecknat och ratificerat FN-konventionen
mot diskriminering av kvinnor. Diskriminering är även förbjuden enligt
författningen, men efterlevnaden är dålig.
Montenegro är av tradition ett starkt patriarkalt samhälle, där jämställdhet
mellan könen inte står särskilt högt på den politiska agendan. Många kvinnor är
också okunniga om sina rättigheter. Det förekommer dock vissa tecken på att
kvinnans situation börjar erkännas som ett samhällsproblem. Bland annat är
kvinnorättsorganisationer aktiva för kvinnornas rättigheter inom politiken och
samhället, och bedriver kampanjer i utbildningssyfte.
En ny jämställdhetslag som förbjuder könsdiskriminering trädde i kraft i
augusti 2007. Det finns dock ingen uttrycklig bestämmelse om lika lön för män
och kvinnor.
Kvinnor har ett högst begränsat politiskt inflytande i Montenegro. I november
2007 var endast 9 av 81 parlamentsledamöter kvinnor.
Också i ekonomiskt hänseende kommer kvinnorna till korta. De utgör en
större andel av de arbetslösa (60-70 procent enligt organisationen Kvinna till
Kvinna), de tjänar i genomsnitt sämre än män och äger endast 5 procent av de
totala egendomarna i Montenegro. En orsak till den högre arbetslösheten bland
kvinnor är deras frånvaro från arbetsmarknaden i samband med barnafödande.
Det är av tradition mycket få män som är föräldralediga, trots att lagen ger män
och kvinnor lika möjligheter till föräldraledighet.
Våld mot kvinnor i hemmet i form av misshandel och våldtäkt är vanligt, men
anmäls sällan. Bristande förtroende för rättsväsendet och en samhällstradition
som stigmatiserar våldtäktsoffer gör att kvinnor avstår från anmälan. Polisens

arbete för att skydda kvinnor präglas också av fördomar angående kvinnans
ställning. Mindre än en tredjedel av anmälda övergrepp leder till formella åtal,
och de fällande domarna blir generellt lindriga. Oftast utdöms inget
fängelsestraff för en våldtäktsman, trots att våldtäkt enligt lag kan ge upp till tio
års fängelse. I en majoritet av de fall då kvinnomisshandel leder till skilsmässa
är det kvinnan som får lämna hemmet (som oftast ägs av mannen).
Sexuella trakasserier mot kvinnor är en företeelse som det montenegrinska
samhället traditionellt har blundat för. Även här avstår offren ofta från
anmälan.
Människohandel är ett problem, liksom i övriga Västra Balkan. Montenegro är
framför allt transitland, men även ursprungsland och destination för offer för
människohandel. Straffsatserna för dessa brott varierar från ett till tio års
fängelse, men minst tre år då offren är minderåriga. Hälften av dessa offer är
minderåriga, mellan 16 till 18 år gamla. För förmedling av prostituerade
varierar straffsatserna från böter till ett års fängelse.
Precis som inom andra samhällsområden är romerna särskilt utsatta, och
romska kvinnor diskrimineras dubbelt. Romska kvinnor gifts ofta bort i ung
ålder och föder barn tidigt. De får sällan slutföra sin skolgång, vilket delvis har
ekonomiska orsaker. Flickor uppfostras till ett liv i hemmet med ansvar för
familj och hushåll, med få kontaktytor mot det övriga samhället. Enligt Kvinna
till Kvinna finns en tendens från officiellt håll att skylla problemen på romska
traditioner i stället för att vidta några åtgärder.
15. Barnets rättigheter
Montenegros lagstiftning på barnrättsområdet anses nu hålla internationell
standard. En ny familjelag trädde i kraft i september 2007, efter stöd från
Europarådet och UNICEF. Barnkonventionen är införlivad i nationell
lagstiftning, och en handlingsplan har antagits för att under perioden 20052010 implementera en ny lag för skydd av barn och sociala rättigheter. I
praktiken är dock framstegen blygsamma, och Montenegros barn har i dagens
ekonomiska verklighet en i de flesta avseenden sämre tillvaro än sina jämnåriga

i slutet av 1980-talet. Idag beräknas 30 procent av barnen växa upp i fattigdom
eller förhållanden gränsande till fattigdom, och ännu fler inom
minoritetsgrupperna.
Gatubarn och barnprostitution förekommer, men är inte utbrett.
Barnsoldater förekommer inte, och inte heller barnarbete av någon större
omfattning.
Ett särskilt barnrättighetsråd har inrättats, men det finns i dagsläget ingen
särskild barnombudsman för säkerställande av barns rättigheter.
Det finns ingen myndighet som hjälper ensamma mödrar, och de flesta barn i
skilsmässofall får inget finansiellt understöd av fadern. Brister finns även i
hanteringen av unga lagöverträdare.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Den etniska sammansättningen i Montenegro ser ut som följer: montenegriner
43 procent, serber 32 procent, bosniaker 8 procent, albaner 5 procent, och
övriga grupper (främst kroater och romer) 12 procent.
En ramlag för nationella minoriteters rättigheter antogs 2006, men har av olika
minoritetsgrupper kritiserats som otillräcklig. Bland annat saknas tydliga
bestämmelser kring minoriteternas representation i parlamentet.
Den minoritet som är värst utsatt är romerna, som inom en rad områden
(utbildning, språk, arbetsmarknad, hälsoskydd, bostad, myndighetskontakter
etc.) är svårt diskriminerade, och tenderar att helt stå utanför det officiella
samhället. Många saknar identitetshandlingar och är inte folkbokförda eller
äktenskapsregistrerade, vilket leder till att de inte har tillgång till grundläggande
samhällelig service. De lever ofta under ohygieniska förhållanden i provisoriska
kåkstäder, och den övriga befolkningen har i allmänhet omfattande fördomar
mot romer. Romska flyktingar från Kosovo är särskilt utsatta, då de ofta saknar
både officiell flyktingstatus och montenegrinskt medborgarskap (se nedan och
avsnitt 18).

Sannolikt är romernas brist på skolgång en avgörande faktor för deras
situation. Mindre än en tredjedel av de romska barnen börjar i grundskolan,
och bara omkring 20 procent fullgör grundskoleutbildningen.
Den montenegrinska regeringen har, tillsammans med åtta andra öst- och
centraleuropeiska länder, antagit en handlingsplan för förbättring av de
ekonomiska och sociala villkoren för romer under perioden 2005-2015.
Initiativet kallas The Decade of Roma Inclusion, och har tillkommit i samarbete
med ett antal internationella utvecklingsorganisationer och organisationer som
arbetar med romernas rättigheter. Regeringen antog även i november 2007 en
strategi för förbättring av romernas ställning i det montenegrinska samhället
under de kommande fyra åren.
Möjligheten att erhålla dubbelt medborgarskap, dvs. montenegrinskt
medborgarskap vid sidan av det ursprungliga, är starkt begränsad. Montenegros
nya författning tvingar i dagsläget personer från exempelvis Serbien att välja
mellan serbiskt eller montenegrinskt medborgarskap. Detta medför att de
medborgerliga rättigheterna begränsas för de minoritetsgrupper och flyktingar
som har hamnat på ”fel” sida av gränsen efter statsförbundet Serbien Montenegros upplösning. Möjligheten till dubbelt medborgarskap diskuteras,
men det är osäkert om detta kommer att realiseras under överskådlig tid.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella är en av de mest marginaliserade grupperna i det
montenegrinska samhället. All diskriminering (dock ej explicit mot
homosexuella) är förbjuden i författningen, men intoleransen mot
homosexuella är förhållandevis hög i Montenegro. Incidenter av diskriminering
anmäls oftast inte och får inga rättsliga följder.
18 Flyktingars rättigheter
1990-talets krig utlöste stora flyktingströmmar i regionen, och över tre miljoner
människor tvingades på flykt inom eller utanför sitt hemland. FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR), som arbetar aktivt med flyktingproblematiken,

beräknar att det inom landet fortfarande finns ca 23 000 flyktingar från före
detta Jugoslavien (främst Kroatien, Bosnien och Kosovo). Ungefär två
tredjedelar av dessa kommer från Kosovo. De 4 000-5 000 romerna från
Kosovo anses vara den mest utsatta flyktinggruppen.
Montenegro är part i den så kallade Sarajevo-överenskommelsen från 2005,
tillsammans med Serbien, Kroatien och Bosnien-Hercegovina.
Överenskommelsen syftar till att underlätta flyktingars återvändande till sin
ursprungliga hemvist. Återvändandet av återstående flyktingar går dock
långsamt och man räknar med att majoriteten inte avser att återvända.
Flyktingarnas ställning har försvagats och komplicerats sedan Montenegros
självständighet 2006. Den nya statens avsaknad av en fungerande nationell
asyllagstiftning har gjort flyktingarnas legala status oklar. Även möjligheten att
erhålla dubbelt medborgarskap (det vill säga montenegrinskt medborgarskap
vid sidan av det ursprungliga) är starkt begränsad (se punkt 16). Svårigheter att
erhålla flyktingstatus och/eller medborgarskap gör att tillgången till sjukvård,
arbete och andra sociala rättigheter - liksom möjligheten till inflytande i
samhället i övrigt - blir mycket begränsad för dessa grupper. Vissa framsteg har
dock gjorts vad gäller sjukvård.
En ny asyllag trädde i kraft i januari 2007, vilket kan ses som ett stort framsteg.
Införandet av fungerande asylprövningsrutiner går dock mycket långsamt.
UNHCR arbetar med att förbättra kapaciteten inom berörda myndigeter,
genom bland annat utbildning. Det finns ännu ingen utlänningslag i
Montenegro.
19. Funktionshindrades rättigheter
Montenegro har i dagsläget inte undertecknat FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionshinder. Vissa aktiviteter har påbörjats för bättre
integration av funktionshindrade i samhället, men dessa personer lever i stor
utsträckning antingen isolerade i sina hemmiljöer eller på institutioner av olika
slag. Funktionshindrade människor såsom krigsinvalider och barn med
missbildningar förekommer i gatubilden mestadels som tiggare. Infrastrukturen

är sällan anpassad till funktionshindrades behov.
Specialskolor och klasser som kan ta emot funktionshindrade ungdomar är
otillräckliga till antalet och ojämnt fördelade geografiskt. I arbetslivet är
diskrimineringen utbredd och mycket få funktionshindrade har arbete.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns i Montenegro flera oberoende organisationer som aktivt jobbar för
mänskliga rättigheter. Några viktiga sådana är till exempel Monitoring Centre,
Centre for Development of NGOs, Human Rights Action, Youth Initiative for
Human Rights, MANS, SOS Hot Line och Association of Young Journalists.
Dessa och andra organisationer är engagerade i att skapa uppmärksamhet kring
mänskliga rättigheter och lyfta fram överträdelser, påverka lagstiftningsarbetet,
bedriva grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter, och att genom olika
projekt öka medvetandet om de mänskliga rättigheterna i samhället.
Relationerna mellan människorättsorganisationer och den montenegrinska
regeringen har delvis förbättrats, särskilt när det gäller medverkan i
lagstiftningsarbete kring sociala frågor och miljöfrågor. Däremot har
organisationer som övervakar statsmakternas förehavanden (”watchdog”organisationer) upplevt ökade svårigheter. Incidenter där företrädare för
människorättsorganisationer angripits verbalt via media är relativt vanliga.
Sådana angrepp och i vissa fall rena hot har i vissa fall kommit från regeringsoch
myndighetshåll. Anklagelserna har ofta antytt att människorättsorganisationerna
arbetar för ospecificerade utländska intressen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Många av de viktigaste internationella människorättsorganisationerna och flera
FN-organ är aktiva och har kontor i Montenegro, och landets självständighet
2006 har förmått flera av dem att öppna särskilda Montenegro-kontor.
Europarådet, OSSE, FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s barnfond

(UNICEF) och FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) är några exempel på
organisationer med lokal representation.
Svenskt statligt stöd till arbete för de mänskliga rättigheterna i Montenegro går
främst via Sidas ramstöd, via svenska människorättsorganisationer såsom till
exempel Olof Palmes Internationella Center, Svenska Helsingforskommittén
och Kvinna till Kvinna. Det svenska biståndet till Montenegro kommer dock
att avvecklas inom en treårsperiod, i enlighet med den svenska regeringens
beslut att koncentrera biståndet till färre länder.

Mänskliga rättigheter i Bosnien och
Hercegovina 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Bosnien och Hercegovina (BiH) har
förbättrats mycket på de tolv år som gått sedan undertecknandet av det
fredsavtal, Daytonavtalet, som avslutade kriget 1992-1995. Generellt sett finns
fortsatt brister i respekten för de mänskliga rättigheterna orsakade bland annat av
otillräckliga resurser, svaga institutioner, otydliga ansvarsförhållanden som ett
resultat av en komplicerad konstitution och i vissa fall en avsaknad av politisk
vilja.
Den svåra ekonomiska situationen i landet försvårar genomförandet av
nödvändiga reformer inom flera områden såsom minoriteters mänskliga
rättigheter, i synnerhet för romer, och upprätthållandet av tillfredställande sociala
skyddsnät.
Även om BiH har tillträtt de centrala konventionerna för mänskliga rättigheter
och har ett starkt formellt rättsligt skydd för minoriteter och utsatta grupper är
situationen inte sällan annorlunda i praktiken. Inom flera områden finns
handlingsplaner som i teorin ger ett fullgott skydd, men där genomförandet är
långsamt eller obefintligt.
En allvarlig svaghet beträffande mänskliga rättigheter i BiH är den bristande
respekten för de ekonomiska och sociala rättigheterna. Statlig och kommunal
socialtjänst förmår av olika skäl inte att stödja utsatta människor. Arbetslösa,
gamla och sjuka kan därför hamna i en situation där de helt saknar inkomster.
Personer som tillhör minoritetsgrupper är särskilt utsatta för kränkningar av
ekonomiska och sociala rättigheter. Endast ett par procent av den romiska
befolkningen på omkring 80 000-100 000 personer har arbete, och deras

boendeförhållanden är ofta undermåliga. De folkgrupper som är i minoritet i de
respektive delarna av landet blir diskriminerade på arbetsmarknaden, och har
därför svårt att få fasta tjänster.
Inom utbildningsväsendet finns alltjämt etnisk segregation och diskriminering
som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Särskilt i områden i sydvästra BiH,
kring staden Mostar, har utvecklingen gått mot ökad segregering baserad på
etnicitet enligt parollen "två skolor under ett tak". Samma skola används, men
eleverna använder separata ingångar och skolklasserna är uppdelade efter
folkgrupp.
Respekten för förenings-, mötes- och församlingsfrihet är god i BiH. Ett stort
antal sociala, kulturella och politiska organisationer arbetar självständigt utan
direkta yttre påtryckningar från regeringsnivå.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
BiH har tillträtt de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter:
– Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt dess
två fakultativa protokoll om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.
– Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
– Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD).
– Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
– Konventionen mot tortyr (CAT) .Det fakultativa protokollet om förebyggande
av tortyr har endast undertecknats
– Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt dess två tillhörande protokoll
om barn i väpnade konflikter och handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.
– Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
År 2002 ratificerade BiH Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen,
International Criminal Court (ICC).
Under 2007 undertecknade BiH konventionen mot påtvingade försvinnanden.

BiH har inte ratificerat eller undertecknat konventionen om rättigheter för
personer med funktionshinder. Detta förklaras enligt ministeriet för mänskliga
rättigheter med den krångliga administrativa strukturen där ratifikation först
måste godkännas av entiteternas parlament. Enligt Europeiska kommissionens
översynsrapport år 2007 behöver BiH:s tillämpning av de ratificerade
konventionerna förbättras.
BiH uppfyller inte de ratificerade konventionernas rapporteringskrav tillräckligt.
Efter inträdet i Europarådet 2002 har Bosnien och Hercegovina bland annat
tillträtt följande Europarådskonventioner:
– Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna samt fyra av denna konventions tilläggsprotokoll.
– Europeiska stadgan för lokalt självstyre.
– Europeiska konventionen mot tortyr.
– Konventionen om utlämning, rättslig hjälp i brottsmål och överförande av
straffverkställighet samt två av denna konventions tilläggsprotokoll.
– Konventionen om skydd av individer med avseende på automatisk behandling
av personuppgifter och konventionen för cyberbrott, samt respektive
konventions tilläggsprotokoll.
– Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.
BiH har undertecknat, men inte ratificerat, den europeiska stadgan för landsdelseller minoritetsspråk samt Europarådets konvention mot människohandel, vilka
båda utgör viktiga steg för att uppfylla de åtaganden som BiH ålade sig vid
inträdet i Europarådet.
Under 2005 besöktes BiH av en specialrapportör om människohandel. Under
2006 gjordes ytterligare ett besök rörande situationen för offer för
människohandel. Rapporten som följde på besöket resulterade i misstankar om
brott mot mänskliga rättigheter när det gäller offer i så kallade shelters där
rapportören fann att människor behandlades mer som fångar än som offer i
behov av hjälp.
I juni 2007 svarade BiH på de påpekanden och rekommendationer som
kommittén mot tortyr presenterat i en tidigare rapport. I dokumentet anger en rad

bosniska institutioner hur man avser förbättra arbetet med att genomföra
konventionen mot tortyr. För närvarande arbetar ministeriet för mänskliga
rättigheter med rapporter om uppfyllandet av konventionen om barnets
rättigheter samt dess två tillhörande protokoll om barn i väpnade konflikter och
handel med barn. Rapporterna förväntas färdigställas våren 2008.
I juni 2007 genomförde Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter,
Thomas Hammarberg, ett officiellt landbesök i BiH. Hammarberg träffade bland
andra regeringen, parlamentariker, presidentskapet och intresse-organisationer
till underlag för en rapport om respekten för de mänskliga rättigheterna i BiH
samt en utvärdering hur väl landet uppfyller de åtaganden som gjorts i samband
med medlemskapet i Europarådet.
MEDBORGLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det föreligger inga uppgifter om politiskt sanktionerade mord eller summariska
rättegångar i BiH. Frågan om personer som försvunnit under kriget är alltjämt
aktuell. En bosnisk enskild organisation, Research and Documentation Center
(RDC), arbetar med att räkna antalet offer för kriget 1992-95. Hittills har man
kunnat fastställa drygt 97 000 dödade eller fortfarande saknade.
Tortyr och vanvård är förbjudet i konstitutionen. Utredningar av tjänstefel
utförda av poliser och nivån av ansvarsutkrävande har förbättrats, även om det
finns utrymme för ytterligare förbättringar.. European Committee for the
Pervention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CPT) har under 2007 följt upp anmälningar om tortyr och vanvård i bosniska
fängelser och anstalter. I deras rapport presenteras många oroväckande uppgifter
om behandlingen av fångar. Rapporten kritiserar att myndigheterna inte åtgärdat
fler brister i fängelser och på anstalter sedan delegationens föregående besök.
Problem relaterade till överbeläggningar är vanligt förekommande. Kvinnliga
interner har inte alltid tillgång till separata celler och personer dömda för ringa
brott placeras ofta tillsammans med grova brottslingar.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet tillämpas inte i Bosnien och Hercegovina. I Federationen Bosnien
och Hercegovina (FBiH), ströks referenser till dödsstraffet 1998 ur
konstitutionen för denna entitet. Under 2007 påbörjades arbetet med att ändra
konstitutionen i den andra entiteten, Republika Srpska (RS), så att dödstraffet
formellt avskaffas även där. Arbetet pågår fortfarande, men dödstraffet är ur bruk
(obsolet) sedan 2003 då brottsbalken ändrades och föreskrifterna om dödstraff
ströks.

strukturen försämrar kraftigt möjligheterna att ge medborgarna samhällelig
service och upprätthålla människors rättigheter.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det förekommer inga rapporter om inskränkningar i rörelsefriheten. Landets
medborgare kan utan problem resa fritt över entitetsgränserna, till alla landets
delar. Möjligheten att erhålla personliga dokument kan i vissa fall vara praktiskt
begränsad. Många medborgare är internflyktingar och möts inte sällan av
svårigheter med att få kopior på dokument från sin tidigare bostadsort, som kan
ligga i ett område som nu styrs av en annan etnisk grupp. Det svårforcerade
administrativa regelverket ger upphov till korruption.

På statlig nivå finns förutom SIPA en statsdomstol, ett justitieministerium, en
myndighet för gränskontroll, State Border Service, samt myndigheten High
Judicial and Prosecutorial Council (HJPC). HJPC, som åtnjuter ett visst
oberoende från det statliga justitieministeriet, ansvarar för disciplinära åtgärder
samt tillsättande och avsättande av domare och åklagare i alla landets 49
domstolar. Inte minst HJPC:s starka roll i rättsväsendet har bidragit till att de
politiska partiernas inflytande i den juridiska sfären har minskat. Enligt de flesta
bedömare förekommer det ändå att politiska makthavare försöker påverka
domstolarnas arbete.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
BiH:s författning, som är en del av det fredsavtal som avslutade kriget 1995, the
General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, hädanefter
Daytonavtalet, stadgar att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
och dess protokoll är direkt tillämpliga i landet. Dess bestämmelser står över all
annan lag. Vidden av dessa åtaganden förefaller dock inte alltid ha
uppmärksammats av, eller fått fullt genomslag hos, landets myndigheter, som
inte avsätter de resurser som krävs för att lagarna ska kunna efterlevas.
Rättssystemet i BiH är komplicerat eftersom förvaltningen delas mellan stat,
entiteter och kantoner, samt därutöver distriktet Brčko. De juridiska systemen i
dessa områden är till stor del separata. Det finns dessutom 14 justitieministerier
som alla har rätt att utfärda direktiv, vilka inte nödvändigtvis måste vara
samstämmiga. Den komplexa konstitutionen medför svårigheter för landets
medborgare att utkräva ansvar av staten och den krångliga administrativa

Polisväsendet är tudelat med separata polisstyrkor i de två entiteterna. Därutöver
finns en polismyndighet på statlig nivå, State Investigation Protection Agency
(SIPA), med ansvar för bland annat bekämpning av terrorism och organiserad
brottslighet. European Union Police Mission (EUPM) är närvarande i landet, och
stödjer polisstyrkorna bland annat i kampen mot organiserad brottslighet.

Rättssystemet i BiH är inte bara komplicerat och uppdelat utan även ineffektivt
och överbelastat utan ett fungerande regelverk för prioriteringar.
En åtgärd som vidtagits för att effektivisera rättssystemet är så kallad plea
bargain, där den åtalade kan förhandla om att erkänna i utbyte mot ett lindrigare
straff. Den åtalade förhandlar härmed självmant bort sin rätt till offentlig
rättegång och rätten till överklagande. OSSE har påtalat att mänskliga rättigheter
äventyras genom detta förfarande, som tillämpas i ungefär en fjärdedel av alla
rättsfall. Bland annat är det inte alltid klart om de åtalade är fullt medvetna om
vad deras beslut innebär, särskilt som de inte alltid företräds av advokat. Det
finns också fall där personer misstänkta för brott gjort en plea bargain innan åtal
väckts.
Åtalade personer representeras inte alltid av advokat. Detta gäller särskilt
personer som inte har råd att betala för en privat advokat. Enligt en rapport från

OSSE informerar domstolarna inte alltid den åtalade om rätt till en advokat,
särskilt om de vet att domstolen måste stå för advokatkostnaderna. OSSE noterar
också att det förekommer att domstolar inte tillgodoser åtalades begäran om
advokat på domstolens bekostnad, även då den åtalade själv inte har råd med en
privat advokat.
När rättegångar hålls så genomförs de enligt OSSE i den stora majoriteten av
fallen professionellt och med integritet. Det finns inga rapporter om skillnader i
mäns och kvinnors tillgång till rättsväsendet. Inom domarkåren är en majoritet
kvinnor.
De mänskliga rättigheterna i BiH bevakas av en ombudsmanna-institution, som
tidigare var tredelad, med ombudsmän på statlig nivå samt i de båda entiteterna.
I enlighet med internationella konventioner ska institutionerna på entitetsnivå
integreras med den statliga nivån. Detta var planerat till januari 2007, men har
ännu inte trätt i kraft.
7. Straffrihet
Rättssystemet lyckas inte alltid åtala inflytelserika personer inom den
organiserade brottsligheten, bland annat eftersom dessa personer utnyttjar
inflytande, hot och mutor för att undvika polisutredningar och rättegångar. När
rättegångar hålls uppstår i dessa fall problem med vittnen som inte vågar vittna.
Det har också visats sig att lokala domstolar, särskilt i Republika Srpska (RS),
inte sällan undviker att väcka åtal mot krigsförbrytare och i synnerhet sådana
som haft eller alltjämt har stort militärt eller politiskt inflytande. Några sådana
personer har också genom åren på oklara grunder blivit frikända av domstolar i
RS. Under 2007 skedde även några uppseendeväckande händelser där grova
brottslingar, dömda till långa fängelsestraff för krigsbrott och organiserad 7
brottslighet, kunde avvika från sina respektive anstalter i RS utan till synes några
professionella åtgärder från polis och åklagare.
Tidigare har RS inte tillräckligt bidragit till att gripa och överlämna krigsförbrytare åtalade av den Internationella domstolen för krigsförbrytelser i det

forna Jugoslavien (ICTY). Även om samarbetet nu rapporterats vara bättre går
alltjämt de internationellt mest eftersökta och under kriget högst uppsatta
ledarna, Radovan Karadžić och Ratko Mladić, fria.
Dessa problem i kombinationen med det faktum att inga förundersökningar
inletts mot tusentals personer mot vilka det riktats anklagelser om
krigsförbrytelser, underminerar allmänhetens förtroende för rättsväsendet i BiH.
Offer och anhöriga till offer har bildat grupper som kräver att rättvisa skipas.
Framsteg har dock gjorts sedan 2005 då den statliga domstolen påbörjade sin
verksamhet. Domstolen hanterar såväl svårare fall av organiserad brottslighet
som krigsförbrytelser av personer i ledande ställning. Eftersom tusentals fall av
misstänkta krigsförbrytelser behöver utredas är uppgiften emellertid mycket
krävande. Rättsväsendet i BiH står inför en enorm uppgift om inte en majoritet
av förbrytarna i slutänden ska gå fria från rättegång.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Förenings-, mötes- och församlingsfrihet råder i Bosnien och Hercegovina och
ett stort antal sociala, kulturella och politiska organisationer arbetar självständigt
utan direkta yttre påtryckningar från regeringsnivå.
Inga rapporter om formell censur av media förekommer. Det finns ett brett
sortiment av både elektronisk och tryckt media och BiH har tillfredställande
legalt skydd för yttrande- och tryckfrihet. Detta berömdes också när OSSE:s
representant för medias frihet, Miklas Harazsiti, besökte BiH i februari 2007 för
att utvärdera mediernas situation i landet. Många medier i BiH är dock under
politiskt inflytande vilket påverkar deras kvalité och objektiva förhållningssätt.
Vissa bedömare menar att utvecklingen är negativ i detta avseende. Media styrs
allt mer tydligt av ägarna, som ofta har nära kontakter med politiska företrädare.
Hot och trakasserier mot journalister förekommer, i synnerhet vid rapportering
om korruption.
Media har ofta utnyttjats av nationalistiska aktörer för att sprida etnisk
propaganda. Communications Regulatory Agency, CRA, har därför inrättats i
syfte att kontrollera tv och radio. CRA ansvarar bland annat för att utfärda

medielicenser, övervaka sändningar, samt ta emot klagomål från allmänheten.
CRA har även möjlighet att varna och bötfälla medier som inte efterlever
kommunikationslagstiftningen som inrättades 2003.
Religionsfrihet är inskriven i BiH:s konstitution. En statslag för erkännande och
laglig status för religiösa samfund, ger dessa omfattande rättigheter och legal
status. Dock finns inga klara instruktioner för hur denna lag ska tillämpas.
Problem finns framförallt på landsbygden där folkgrupper som är i religiös eller
kulturell minoritet fortfarande utsätts för diskriminering.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
BiH är en starkt decentraliserad statsbildning. Daytonavtalet kunde avsluta kriget
och gav BiH en konstitution där de stridande parterna skulle garanteras
långtgående självbestämmande. Nackdelarna med detta system, som bland annat
innefattar 14 administrationer på olika nivåer, har visat sig allt tydligare.
Beslutsprocessen är ofta krånglig och dyr. Ansvarsfördelningen är inte sällan
oklar. De många administrativa nivåernas uppgifter, befogenheter och makt är
vitt åtskilda och de olika instanserna har ofta svårt nå överenskommelser, vilket
gör det komplicerat och tidskrävande att genomföra nödvändiga reformer. Den
krångliga strukturen leder till att mänskliga rättigheter i många fall försummas
på grund av förvaltningens ineffektivitet och den försvårar dessutom
medborgarnas möjligheten att utkräva ansvar.

Kvinnor är svagt representerade i politiken och samhällslivet i stort. Enligt
jämställdhetslagen ska minst 30 procent av "det mindre representerade könet"
vara representerat på alla partiers valsedlar i alla val. Kvinnorna hamnar
emellertid ofta långt ner på partiernas listor, vilket leder till en grov
underrepresentation i alla beslutsfattande politiska församlingar.
Nationalistiska partier har dominerat den politiska arenan före liksom efter
Daytonavtalets tillkomst. Deras inflytande över de egna folkgrupperna är stort
och har även trängt långt in i ekonomiska och juridiska institutioner. Väljarnas
partival har snarare dominerats av kulturell och religiös bakgrund än av politisk
övertygelse. Det senaste valet i BiH förrättades i december 2007. Rajko 9
Kuzmanović valdes till president i RS med övertygande väljarstöd.
Valobservatörer från OSSE bedömde att valet levde upp till internationell
standard.

Konstitutionen bygger i stort på etnisk i stället för individuell grund. Personer
som inte tillhör någon av de tre konstituerande folkgrupperna (bosnienmuslimer,
bosnienserber och bosnienkroater) kan av den anledningen inte väljas till landets
högsta ämbeten.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Bosnien och Hercegovina är medlem i FN-organet International Labour
Organization (ILO) och har ratificerat dess centrala konventioner. Medborgarna i
BiH får tillgång till de sociala trygghetssystemen genom avgifter som inbetalas
av deras arbetsgivare. Den informella ekonomin i landet är dock utbredd. Enligt
officiell statistik är 43 procent av den arbetsföra befolkningen arbetslös, men i
realiteten, om hänsyn till informell ekonomi tas, uppskattas arbetslösheten vara
cirka 20 procent. En konsekvens av detta är att många saknar alla former av
trygghetssystem. De som står utanför den formella arbetsmarknaden får inte
tillgång till förmåner som hälsovårdförsäkring, arbetslöshetsförsäkring eller
pension och saknar anställningstrygghet, vilket kan utnyttjas av arbetsgivarna.

Enligt konstitutionen ska de tre konstituerande folkgrupperna vara
representerade i förhållande till sin andel av befolkningen enligt 1991 års
folkräkning i den offentliga sektorn i alla delar av landet. Så är inte fallet.
Folkgrupper som är i minoritet sett till kulturell och religiös bakgrund inom de
olika områdena i landet är sällan fullt representerade, vilket är en indikation på
att diskriminering inom den offentliga sektorn är vanligt förekommande.

Många avskedades eller tvingades före och under kriget lämna sina jobb på
grund av kulturell eller religiös tillhörighet, och få har blivit återanställda eller
fått den kompensation de lagligen har rätt till. Diskriminering på grund av etnisk
tillhörighet förekommer alltjämnt inom både offentlig och privat sektor, och gör
det särskilt svårt för återvändande minoritetsbefolkningar att få arbete.
Minoritetsgrupper utanför de tre konstituerande folkgrupperna är särskilt utsatta.

Endast ett par procent av den romiska befolkningen på omkring 80 000-100 000
personer har arbete.
Kvinnor har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Enligt officiell statistik har
endast 37 procent av kvinnorna ett arbete. Helsingforskommittén rapporterar att
kvinnor också diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av faktorer som ålder
och graviditet.
Ibland utbetalas inte löner och/eller sociala avgifter, och anställningstryggheten
är svag, även på den formella arbetsmarknaden. Arbetsmiljöerna kan ofta vara
dåliga eller hälsofarliga utan att åtgärder vidtas. Fackföreningsrörelsen har
relativt många medlemmar, men är ändå för svag och splittrad för att avsevärt
förändra situationen.
En stor mängd människor som hade anställning på stora statliga företag innan
kriget har hamnat i en särskilt svår situation. Officiellt finns många av dessa 10
företag kvar, och alla som var anställda innan kriget är juridiskt sett fortfarande
anställda. I verkligheten har företagen emellertid upphört att existera, och varken
löner eller sociala förmåner har utbetalats på åratal. Om de anställda på dessa
"spökföretag" tar en annan anställning förlorar de rätten till möjlig
kompensation.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovården i landet har knappa resurser. Hälsosystemen varierar mellan
entiteterna och inom FBiH (Federationen Bosnien och Hercegovina) även mellan
de underlydande tio kantonerna. Kvalitén på vården kan variera mycket mellan
landets olika delar. I de större städerna är tillgången till sjukvård relativt god.
Även inom hälso- och sjukvården förekommer diskriminering baserad på
kulturell och religiös tillhörighet, vad gäller tillträdet till och kvaliteten på
vården. Till följd av den höga arbetslösheten och den omfattande informella
arbetsmarknaden saknar en stor del av befolkningen sjukförsäkring.
Ett problem i FBiH uppkommer om den vård man behöver inte finns i den
kanton där man bor. Då måste man söka tillstånd för att få vård i den kanton där

vården finns, något som kan vara speciellt problematiskt för landsbygdsbefolkningen. I Republika Srpska ska kostnadsfri vård ges till alla barn upp till
15 års ålder, men detta fungerar dåligt och det är framförallt de barn, vars
föräldrar har betalat sjukförsäkring, som får vård.
Enligt World Health Organisation (WHO) är korruption vanligt förekommande
inom sjukvården. Ju mer man betalar, desto snabbare och bättre vård kan man
räkna med. De som inte har råd att betala mutor får ibland dålig vård, eller ingen
vård alls. Fattiga människor, som ofta är de som har sämst hälsa, förnekas därför
rätten till bästa möjliga vård.
12. Rätten till utbildning
Utbildningsväsendet i BiH lider av många brister vad gäller ledning,
pedagogiska metoder, lokaler och kvalifikationssystem och har lite utbyte med
forskning och utbildning i övriga Europa. En anledning är att det saknas ett
statligt departement och statliga myndigheter inom utbildningsväsendet. I stället
regleras utbildningen på entitets- och kantonal nivå, vilket leder till att både
policyinriktning och pedagogiska metoder skiljer sig mellan landets olika delar.
Utbildning får knappa resurser från entiteterna och är i hög grad alltjämt etniskt
segregerat. Steg har dock tagits för att skapa ett multietniskt, modernt
utbildningssystem exempelvis genom att lära ut både latinska och kyrilliska 11
alfabeten i skolorna samt påbörjat arbetet med att ta bort nationalistisk och
religiös propaganda ur läroböckerna.
Genomförandet av reformer inom skolväsendet är dock ofta problematisk, då
många skolor fortfarande styrs av nationalistiska krafter. Rektorerna är i de flesta
fall politiskt tillsatta. Fortfarande existerar, trots internationella påtryckningar, ett
femtiotal skolor av slaget "två skolor under ett tak", det vill säga skolor där
eleverna hålls etniskt åtskilda trots att undervisningen sker i samma lokaler.
En ramlag för högre utbildning kunde efter flera års diskussioner antas i juli
2007. Lagen tillgodoser, om den genomförs, behörighetskraven för
institutionaliserat europeiskt samarbete inom högre utbildning enligt Bologna-

processen och Lissabonkonventionen. Skolgång upp till 15-års ålder är
obligatorisk i BiH. Eleverna behöver inte betala terminsavgift i offentliga skolor.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den ekonomiska situationen är svår för många människor. 30 procent av
befolkningen beräknas befinna sig nära och ytterligare 18 procent under
fattigdomsgränsen, vilket innebär att inkomsten understiger cirka 900 SEK per
månad.TP PTFå människor torde leva under den absoluta fattigdomsgränsen,
vilken i BiH beräknas vara 300 SEK per individ och månad.TP
PTMinoritetsgrupper, arbetslösa eller personer som arbetar i den informella
sektorn, sjuka och gamla är särskilt utsatta. Eftersom kvinnor oftare än män
saknar formellt arbete (och de sociala förmåner som kommer med ett arbete) är
deras levnadssituation generellt sämre än männens.
En konsekvens av den komplicerade konstitutionen är att lagstiftning och
administration i de olika delarna av landet inte är harmoniserad. Det leder till
ojämlikhet avseende exempelvis tillgång till pensioner, hälsovård och utbildning.
Personer som byter bostadsort kan ha särskilt svårt att få tillgång till service och
sociala förmåner, vilket drabbar bland annat återvändande flyktingar.
Återvändande pensionärer har det särskilt svårt. Pensionerna är generellt låga:
150 euro/månad i både FBiH och RS. Pensionsfonderna i båda entiteterna har
begränsade tillgångar och ofta är utbetalningarna ofullständiga.
Den komplicerade och etniskt präglade politiska situationen är också en stark
orsak till att BiH inte förmått att vidta nödvändiga reformer för att förbättra
ekonomin i landet. Även om skattetrycket i landet är högt, och statens offentliga
utgifter uppgår till hälften av landets bruttonationalprodukt är den 12
samhälleliga servicen låg. En bidragande orsak är de stora kostnaderna för den
mycket omfattande administrationen som tynger landet alltsedan krigsslutet.
I UNDPS utvecklingsindex återfinns BiH 2007 på 66:e plats (av 177), just före
Albanien och Makedonien, men långt efter både Kroatien och Slovenien.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Genom Daytonavtalet har BiH förbundit sig att tillämpa den internationella
konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor. Det finns
en myndighet för jämställdhet på statlig nivå, centra för jämställdhet på
entitetsnivå, och jämställdhetskommissioner i kantoner och kommuner som ska
implementera den jämställdhetslag som finns sedan 2003.
Under 2007 har myndigheten för jämställdhet färdigställt arbetet med en
jämställdhetsstrategi och en handlingsplan, Gender Action Plan (GAP), för
jämställdhet. Handlingsplanen ska börja gälla 2008. Arbetet med jämställdhet
ska inriktas mot problemoråden som bristande kvinnlig representation i
politiken, våld mot kvinnor och diskriminering av kvinnor på arbets-marknaden.
Kvinnomisshandel och sexuellt våld mot kvinnor är av allt att döma vanligt
förekommande men är, liksom sexuella övergrepp som begicks under kriget,
fortfarande i hög grad tabubelagda ämnen.
2005 antogs en lag som kriminaliserar våld i hemmet, och sedan dess har antalet
anmälningar ökat. Rättsväsendet lagför förövare, men det finns, enligt
kvinnoorganisationer, fortfarande många människor, även inom rättsväsendet,
som anser att våld och sexuella övergrepp i hemmet är en familjeangelägenhet.
Kvinnor som anmäler sina män kan därför hamna i en svår social situation. 2006
rapporterades 1 414 anmälningar om våld mot kvinnor/barn och det resulterade i
264 domar.
Det finns ett antal kvinnoorganisationer som stödjer misshandlade kvinnor med
juridisk rådgivning och psykologisk hjälp. Vissa organisationer har även
skyddshem för särskilt utsatta kvinnor och barn. Landets offentliga institutioner
bidrar endast marginellt till denna verksamhet, som bygger på ideellt arbete och
internationell finansiering.

Handel med människor för sexuella syften och tvångsprostitution förekommer
och är enligt International Organization for Migration (IOM) ett ökande
problem.
Utländska kvinnor utsatta för människohandel kommer främst från Moldavien,
Rumänien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. I ökad utsträckning tycks även
kvinnor från BiH bli offer för människohandel, både inom och utanför BiH.
Under 2006 identifierades 71 offer för människohandel, varav 31 inhemska. BiH
har under 2007 antagit en reviderad statlig handlingsplan för att bekämpa
människohandel.
15. Barnets rättigheter
FN-konventionen om barnets rättigheter införlivades genom Daytonavtalet och
är lag i båda entiteter. Frågor om barns rättigheter har dock inte prioritet, trots att
barn anses utgöra nära en tredjedel av landets befolkning. Internationella
organisationer som Helsingforskommittén och UNICEF menar att det inte finns
någon egentlig tillämpning av barnkonventionen i BiH.
Bosniska barn drabbades oerhört svårt av kriget. Mellan 17 000 och 22 000 barn
dödades, cirka 52 000 skadades och över 1 800 blev permanent invalidiserade.
Många blev föräldralösa eller fick se sina familjer splittras. Enligt UNICEF,
inkluderar många bosniska barns verklighet idag etnisk segregation i skolorna,
fattigdom, otillräcklig vård och omsorg samt övergrepp, barnarbete, brottslighet,
drogmissbruk och prostitution. En huvudorsak till avsaknaden av skydd för
barnets rättigheter är bristen på politisk vilja att prioritera skyddet av barnen i
kombination med politiska intressen som vidmakthåller etniska skiljelinjer och
diskriminering.
Få anmäler våld mot barn i hemmet trots att det enligt enskilda organisationer
förekommer i relativt stor omfattning. Det finns även uppgifter om sexuellt
utnyttjande av barn inom familjer. Enligt UNICEF:s rapport har 36 procent av
barn i åldrarna 2-14 år erfarenhet av fysiskt eller psykiskt våld i hemmet.
Under 2007 första halvår identifierades cirka 30 offer för människohandel.
Ungefär hälften av offren var inhemska och av dessa alla utom ett minderåriga

flickor. Barn utnyttjas även för arbetskraft och enligt UNICEF:s mätningar har
11 procent som är mellan 5-14 år varit engagerade i något sorts arbete.
Romiska barns situation är speciellt svår. Dessa barn har sällan möjlighet att få
utbildning av flera anledningar, till exempel fördomar, avsaknad av
identifikationshandlingar m.m.. Tillgången till sjukvård är av samma anledningar
väldigt begränsad. 5 000 barn räknades 2005 vara oregistrerade i BiH, varav
majoriteten var romer . (Sammanfattande observationer av FN:s kommitté för
barnets rättigheter efter rapport från BiH om konventionens efterlevnad i landet,
september 2005. ).
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga
och religiösa minoriteter samt urfolk
BiH:s konstituerande folk är enligt konstitutionen bosnienmuslimer,
bosnienserber, bosnienkroater tillsammans med kategorin övriga, "Others".
Sistnämnda kategori är inte definierad. Medborgare som inte tillhör någon av de
tre dominerande folkgrupperna har inte samma författningsenliga rättigheter som
de.. Ett exempel på det demokratiska underskottet och den bristande respekten
för de mänskliga rättigheterna är att författningen föreskriver att i valet till
landets statschefsfunktion, det roterande trehövdade presidentrådet, ska en
bosnienserb väljas från RS, och en bosnienmuslim och en bosnienkroat från
FBiH. Detta innebär att det inte är möjligt för "övriga" personer att väljas till
ämbetet. En minoritetslag, The Law on Protection on Nationel Minorities, som
stärker de nationella minoriteternas ställning har antagits, men tillämpningen av
denna är bristfällig.
Romerna är den största minoriteten i landet och är socialt, ekonomiskt och
politiskt marginaliserade som grupp. Romer diskrimineras inom en rad områden
såsom utbildning, arbetsliv, språk, kultur, hälsovård och egendoms-rättigheter.
2005 antogs en strategi, National Strategy for the Roma, för romers integration
av BiH:s regering. Strategin har identifierat fyra nyckelfrågor: sjukvård,
utbildning, bostad och arbete. Arbete pågår för att ta fram handlings-planer och
finansiering för dessa områden men BiH får stark kritik av OSSE för att i
praktiken inte åstadkomma några framsteg.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Även om homosexualitet är inte kriminaliserad i BiH finns allvarliga brister i
respekten för HBT-personers (homosexuella, bisexuella och transpersoner)
mänskliga rättigheter. HBT-personer döljer i allmänhet sin sexuella läggning av
rädsla för hot och utfrysning. Ett utkast till lag om sexuell likabehandling har
tagits fram men lagen har ännu inte antagits av parlamentet. Enligt lagförslaget
kan böter mellan 500 och 5 000 euro komma att föreläggas för sexuell
diskriminering.
Sedan 2003, då lagen om jämställdhet mellan könen antogs, förbjuds
diskriminering vid anställning, och inom flera andra områden, på basis av kön
eller sexuell läggning. Lagen tillämpning är emellertid inte tillräcklig för att
förhindra faktisk diskriminering. Det finns inget lagligt erkännande av
samkönade par. I familjelagen anges att äktenskap är det lagliga samfundet
mellan man och kvinna.
Den största icke-statliga organisationen som arbetar för sexuella minoriteters
rättigheter, Q, har rapporterat om flera fall av diskriminering av HBT-personer
och offentliga smädelser där myndigheterna inte har ingripit.
18. Flyktingars rättigheter
Sedan krigsslutet uppskattas en miljon flyktingar och internflyktingar, av cirka
2,2 miljoner, ha återvänt enligt statistik från FN:s flyktingorgan UNHCR. Av
dem som återvänt har 450 000 återvänt till områden där de utgör etnisk minoritet
och 550 000 till områden där de utgör majoritet. Det finns fortfarande cirka 120
000 internflyktingar registrerade. Eftersom det inte genomförts någon
folkräkning efter kriget råder dock stor osäkerhet om hur många flyktingar som
verkligen har återvänt. Många internflyktingar har inte tillgång till
grundläggande social trygghet vilket kan bero på ren diskriminering eller
problem av teknisk karaktär beroende på den komplexa administrativa
strukturen. Exempelvis är det svårt att få pensioner utbetalade över entitetsgränsen. Även om det alltjämt förekommer rapporter om övergrepp mot
minoritetsåtervändande har fysiska säkerheten för återvändare gradvis
förbättrats.

En konsekvens av kriget blev att befolkningsgrupperna i hög grad segregerades
geografiskt. Enligt uppgifter från Helsingforskommittén så bor exempelvis
endast 15 000 kroater i det som idag är Republika Srpska . Före kriget var den
kroatiska befolkningen i området 220 000. Vidare anges endast 9 000 av 39 000
serber ha återvänt till Hercegovina.
Av migrationsstatistiken framgår att det råder ett migrationstryck från BiH till
EU. Dragningskraften är förhoppningen om att kunna försörja sig genom att hitta
arbete i ett EU-land. Den dåliga ekonomiska och sociala situationen gör att
många bosnier har svårt att se en framtid i BiH. Det visar bland annat det fortsatt
höga antalet ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd samt visum vid EU:s
ambassader i Sarajevo.
Den oregelmässiga migrationen till Europa fortsätter. Många migranter reser
utan giltiga resehandlingar och smugglas över gränserna. BiH utgör en korsväg i
den illegala migrationen mellan öst och väst. Konflikterna i det forna
Jugoslavien ledde till att BiH blev en attraktiv väg för smuggling av människor
på grund av landets nya gränser gentemot västra Europa. De flesta som smugglas
kommer från Kosovo i Serbien samt Albanien. Många av dem som betalat för att
smugglas till EU fastnar på vägen i BiH utan egna medel för att ta sig tillbaka till
sina hemländer.
BiH har undertecknat 1951 års FN-konvention angående flyktingars rättsliga
ställning och 1967 års FN-protokoll angående flyktingars rättsliga ställning.
Asyllagstiftningen i BiH ligger generellt i linje med internationella principer och
EU:s miniminivåer såsom non refoulement-principen samt tillgång till asylproceduren för de som söker asyl. Antalet asylsökanden i BiH är lågt och
myndigheterna fattar i genomsnitt beslut inom fyra månader.
19. Funktionshindrades rättigheter
Kriget medförde att andelen funktionshindrade i landet ökade drastiskt. Deras
situation är ofta mycket svår. Bristen på fullgod sjukhusvård och rehabilitering är
stor. Minst 100 000 funktionshindrande bedöms vara helt beroende av bidrag och
regelbunden omsorg. Antalet medborgare med mentala funktions-hinder, framför

allt orsakade av krigstrauman, kan enligt vissa experter vara så högt som en
miljon.

för våld i hemmet. Några av dessa organisationer driver också skyddshem för
kvinnor och/eller skyddshem för kvinnliga offer för människohandel.

Handikappanpassningen i BiH är inte tillfredsställande och problematiken ges
liten uppmärksamhet. Krigsinvalider är dock relativt välorganiserade och en för
politikerna viktig lobbygrupp, vilket har medfört att deras sociala förmåner är
långt högre än förmåner till andra funktionshindrade.. I FBiH utbetalas
exempelvis, enligt Helsingforskommittén, invaliditetsersättning till
krigsveteraner motsvarande 7 200 SEK, medan ersättningen till andra
funktionshindrade inte överstiger 500 SEK.

De flesta organisationer för mänskliga rättigheter tillåts bedriva sin verksamhet
relativt fritt. Det är tämligen omständligt att registrera en lokal enskild
organisation, men det finns få uppgifter om utpräglade myndighetstrakasserier.
Det civila samhället i RS arbetar ibland under svåra förhållanden, och utsätts för
hot och trakasserier från enskilda individer.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett tämligen rikt utbud av icke-statliga organisationer som arbetar med
mänskliga rättigheter i BiH. Vissa av dessa organisationer är inriktade på att ta
emot klagomål från medborgare och erbjuda dem juridisk hjälp. Andra är främst
inriktade på att rapportera om respekten för mänskliga rättigheter och utkräva
ansvar från myndigheter. Helsingforskommittéerna för FBiH respektive RS gör
årliga rapporter om mänskliga rättigheter i landet, och det gör även Balkan
Human Rights Network.
Många av de enskilda organisationerna ger utbildning i mänskliga rättigheter. De
deltar också i lagstiftningsarbete. Vissa organisationer är särskilt inriktade på att
försöka skapa kontaktytor mellan medborgare och politiker. Det före-kommer
sålunda samarbete mellan enskilda organisationer och myndigheterna, men
relationen präglas ofta av konflikt snarare än konstruktiv dialog. En 17
anledning till detta är att BiH är en ny demokrati, där det civila samhället ännu
inte funnit sin roll i samhällsdebatten.
De enskilda organisationerna har byggt upp olika typer av "centra" för mänskliga
rättigheter. På dessa centra kan medborgare exempelvis erhålla rådgivning och
rättshjälp vad gäller ärenden med koppling till exempelvis ägande- eller
besittningsrätten, och erhålla olika slags dokument från den andra entiteten.
Flera kvinnoorganisationer erbjuder juridisk rådgivning till kvinnor som utsatts

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
I BiH finns en omfattande fältnärvaro av flera internationella organisationer för
övervakning och rapportering om mänskliga rättigheter. Den Höge
Representantens kontor, OSSE, Europarådet och flera nationella organisationer
för mänskliga rättigheter är involverade. Dessa bedriver omfattande utbildning i
mänskliga rättigheter i hela landet.
Sverige ger genom Sida ett betydande stöd till de bosniska enskilda
organisationernas arbete för mänskliga rättigheter. Detta stöd genomförs av
Svenska Helsingforskommittén, Olof Palmes Internationella Center och Kvinna
till Kvinna. Vidare är rättssektorn är ett prioriterat område för Sveriges
utvecklingssamarbete med BiH och stöd har givits till landets statsdomstol, som
bland annat har hand om rättegångar mot krigsförbrytare. Stöd kommer också att
ges till International Commission for Missing Persons som hanterar DNAidentifiering av offer från Srebrenica och andra krigsbrott. Nyligen har beslut
fattats om stöd till modernisering av administrationen vid alla BiH:s domstolar,
vilket förväntas öka effektiviteten och förbättra rättsskyddet. Sverige bidrar
också till arbetet mot människohandel och till ett projekt med syfte att förbättra
romernas bostadssituation. Sida stöder även Centre for Investigative Reporting
som arbetar aktivt med att avslöja maktmissbruk och korruption.

Mänskliga rättigheter i Kroatien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Stora framsteg har skett i Kroatiens beaktande av de mänskliga rättigheterna
under de senaste sju åren, parallellt med den demokratiska utveckling som ägt
rum i landet sedan president Tudjmans död. Kroatiens ambition att bli medlem
i den Europeiska unionen har bidragit till en stadig förbättring av
människorättsläget. Förhållanden som är länkade till mänskliga rättigheter
utgör en viktig del i Kroatiens medlemskapsförhandlingar med EU. I
förhandlingarna uppmärksammas de områden som kräver åtgärder från
kroatisk sida.
Det lagstadgade skyddet för de grundläggande mänskliga rättigheterna är i regel
gott i Kroatien och de medborgerliga och politiska rättigheterna respekteras på
det hela taget. Verkställandet av det lagstadgade skyddet brister dock i vissa fall
och de mest utsatta grupperna i samhället har svårt att få sina rättigheter
tillgodosedda.
Den faktor som är mest begränsande för läget för de mänskliga rättigheterna är
rättsväsendets bristande effektivitet. De långdragna rättsprocesserna och
avsaknaden av ett heltäckande system för rättshjälp för enskilda medborgare
gör att det går att ifrågasätta om det i Kroatien finns fullständig tillgång till en
effektiv rättsapparat. Det långsamma genomförandet av den konstitutionella
lagen om nationella minoriteters rättigheter, särskilt i fråga om minoriteters
tillgång till anställning i statlig förvaltning samt minoriteternas bristande
representation i valda församlingar på lokal nivå, tyder på fortsatt
diskriminering av minoriteterna i landet. Under senare år har dock toleransen
för mångfald och acceptansen av minoritetsgrupper långsamt ökat.
Ännu har inte frågan om de hundratusentals personer som flydde undan krigen
på 1990-talet kunnat få en tillfredställande lösning. Det gäller särskilt de
serbiska flyktingar som önskar återvända till landet.

Regeringen antog i november 2007 för första gången ett nationellt
handlingsprogram för skydd av de mänskliga rättigheterna. Programmet
sträcker sig fram till och med 2011.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Kroatien har ratificerat de mest centrala MR-konventionerna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa
(frivilliga) protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1966.
- Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC).
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Konstitutionen förbjuder tortyr, misshandel och grym eller förnedrande
behandling. Myndigheterna respekterar i allmänhet dessa förbud. Lokala
människorättsorganisationer och internationella organisationer vittnar om att
förhållandena i fängelserna behöver förbättras. Många fängelser är
överbelastade med en genomsnittlig överbeläggning på 20 procent och det
råder brist på personal och kapacitet. Internerna tillåts dock oftast ta emot
besök. Män och kvinnor hålls åtskilda och ungdomar hålls åtskilda från vuxna.
Häktade hålls åtskilda från dömda.
4. Dödsstraff
Kroatien har avskaffat dödsstraffet samt tillträtt samtliga tillämpliga
konventioner och protokoll rörande dödsstraffets avskaffande under alla
omständigheter.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Konstitutionen förbjuder godtyckliga frihetsberövanden. Enligt lagen måste
polisen utverka ett anhållningsbeslut från en domare och kan endast
genomföra gripanden utan beslut om de tror att den misstänkte kommer att
fly, förstöra bevis eller begå andra brott. Det är dock inte ovanligt att polisen
genomför gripanden utan att först ha fått ett beslut. I sådana fall krävs att
gripandet rättfärdigas inför en domare inom 24 timmar.
Inom 48 timmar efter häktning måste domaren besluta om häktningen ska
förlängas. Häktning i samband med fortsatt utredning kan normalt vara upp till
30 dagar. Högsta domstolen kan i undantagsfall förlänga tiden till sex eller tolv
månader beroende på hur allvarligt brottet som den häktade misstänks för är.
Personer som begår brott kan dömas till fängelse från 16 års ålder. Före 18 års
ålder placeras dömda personer i kriminalvårdsanstalt för minderåriga. Barn
mellan 14 och 16 år som begår brott kan dömas till uppfostringsåtgärder.
Om än sällsynt, förekommer det att återvändande kroatisk-serbiska flyktingar
grips vid gränsen med motiveringen att de misstänks för krigsförbrytelser. Ofta

görs gripandet på vaga grunder och den tilltalade släpps igen efter en tid, i brist
på bevis. Häktningstiden har dock i vissa fall uppgått till fem månader och
processen har en avskräckande effekt på kroatisk-serbiska flyktingar som
överväger att återvända till Kroatien.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Den enskilde medborgarens tillgång till en effektiv rättsapparat kan ifrågasättas,
då rättsapparaten hanterar cirka en miljon fall. Förseningarna i behandlingen av
olika fall beror på effektivitets- och kompetensproblem i domstolarna, liksom
på att alltför många fall som skulle kunna avgöras genom andra förfaranden,
ändå tas upp i domstol. Myndigheterna har under året vidtagit åtgärder för att
minska antalet ärenden och ansträngningarna har gett visst resultat. Högsta
domstolen har tagit det ledande ansvaret för att få ned antalet ärenden.
De långa domstolsprocesserna fortsätter dock att utgöra ett problem. Kroatien
har fällts av Europadomstolen i Strasbourg flera gånger för att domstolarna
inte har meddelat dom eller beslut inom rimlig tid, samt för brist i verkställande
av domar och för att inte respektera rätten till en rättvis rättegång.
Konstitutionsdomstolen behandlar mål om rättsprocesser som tagit oskäligt
lång tid och utdömer skadestånd i enskilda fall. Konstitutionsdomstolen har
dock kritiserats för att tolka sitt mandat alltför snävt och för att välja att inte
döma i många mål av tydlig konstitutionell karaktär. Under 2007 byttes hälften
av domarkollegiet ut i konstitutionsdomstolen. Hälften av domarna i kollegiet
hade tillsatts under president Tudjmans tid, på delvis andra än juridiska meriter.
Nio platser vakantsattes under sommaren, varav sex tillsattes under sommaren
och hösten av parlamentet. Utnämningsprocessen fick viss kritik av oberoende
observatörer och enskilda organisationer för att ha varit politiserad och sluten.
Det återstår att se vilken betydelse de nyutnämnda domarna får för domstolens
fortsatta effektivitet och om förhoppningar om en bättre fungerande domstol
infrias.
Det förekommer ibland uppgifter om partiskhet och politiskt inflytande över
domstolarna på lokal nivå. Många domare är oerfarna och otillräckligt

utbildade. Vidare saknas goda rutiner för ärendehantering och fortbildning för
domare, advokater och åklagare. Rättsakademin (Judicial Academy) med ansvar
för utbildning och fortbildning av domare förstärktes mot slutet av 2006, men
saknar fortfarande tillräckliga resurser för att bedriva den
utbildningsverksamhet som behövs. Processlagstiftningen är ålderdomlig.

Domare av serbiskt ursprung, som tidigare arbetat i rättsväsendet i de områden
som inte stod under den kroatiska regeringens kontroll under kriget på 90-talet,
har fortfarande svårt att få tjänst som domare i Kroatien. Överhuvudtaget är
nationella minoriteter underrepresenterade inom rättssektorn (se vidare avsnitt
16).

Regeringen antog under våren 2007 riktlinjer för att reformera
brottmålsprocessen och under hösten antog parlamentet en ny lag med målet
att strömlinjeforma hanteringen av mindre brott och förseelser. Trots att landet
har en av de högsta andelarna domare per capita i Europa råder brist på
ordinarie domare i vissa delar av landet på grund av den ojämna fördelningen
av kompetens över landet. Den administrativa kapaciteten är bristfällig. Under
året sjösattes pilotprojekt i några domstolar för att datorisera hanteringen av
ärenden och därmed göra arbetet effektivare.

En reform av rättsväsendet pågår, men går långsamt. Hittills har man slagit
samman vissa underrätter, samt ökat användningen av skiljedomsförfarandet.
Reformen av rättsektorn är ett av EU:s tydligaste krav på Kroatien i
förhandlingarna om landets EU-medlemskap.

Utnämningsprocessen för domare i Kroatien behöver förbättras för att kunna
kallas opartisk och grundad på objektiva kriterier. Statens rättsråd (State Judicial
Council) är högsta instans för rekryteringen av domare liksom för
disciplinåtgärder mot domare. Sådana åtgärder kan röra sig om allt ifrån
reprimander till avskedanden. Det händer sällan att disciplinåtgärderna avser
undermåliga domskäl, utan hittills har domare främst disciplinerats för att ha
utdömt för få domar. I praktiken är det ovanligt att domare avskedas – inte ens
för en sådan uppenbar brist som att inte ha utdömt en enda dom under tio års
tid. I Kroatien blir domare immuna (straffria) efter fem års tjänstgöring. Ingen
efterföljande regering har ansett sig kunna avskeda politiskt tillsatta domare
från Tudjmantiden. Statens rättsråd antog i början av 2007 nya regler för
utnämningen av domare. Hittills har dock Statens rättsråd saknat kapacitet att
genomföra rekrytering enligt det nya regelverket och man har därför i de allra
flesta fall gått på de förslag som lokala domstolar fört fram.
Högsta domstolen antog i december 2006 en etikkod för domare för att främja
opartiskhet och professionalism inom domarkåren. Det är ännu inte klarlagt
vad påföljden ska bli vid brott mot koden. Ett system med inspektioner av
domstolarna har införts, vilket börjar ge visst resultat.

Kroatien saknar ett heltäckande rättshjälpsskydd. Det slår särskilt hårt mot
svaga grupper i samhället. För att säkra alla medborgares likhet inför lagen
krävs ett system för grundläggande rättshjälp. Efter påtryckningar från lokala
människorättsorganisationer och det internationella samfundet lade regeringen
under hösten fram ett lagförslag i parlamentet om rättshjälp. Förslaget fick
dock bordläggas efter omfattande kritik. En arbetsgrupp har tillsatts för att ta
fram ett nytt förslag.
Parlamentet har en ombudsmannafunktion med tre ombudsmän (en
justitieombudsman, en jämställdhetsombudsman samt en barnombudsman) dit
enskilda personer kan vända sig och anmäla brott mot de mänskliga
rättigheterna. Ombudsmannen kan också påtala brott mot de mänskliga
rättigheterna och rikta kritik mot myndigheter. Bland de fall som överlämnats
till justitieombudsmannen märks en svängning från att tidigare främst ha gällt
minoritetspersoners rättigheter och egendomsfrågor, till fall som rör
rättsväsendets bristande funktioner i allmänhet, vilket tyder på en ökad
kunskap om ombudsmännens verksamhet bland medborgarna.
Justitieombudsmannen rapporterar årligen till parlamentet. Parlamentet fattade
under året beslut om att inrätta en ombudsman för personer med
funktionshinder. Den ombudsmannen ska inleda sin verksamhet 2008.

7. Straffrihet
Kroatiska domstolar har under det gångna året fortsatt att åtala såväl serber
som kroater för krigsförbrytelser. Internationella experter uttrycker fortfarande
viss oro över rättsväsendets förmåga att behandla svarandena på ett jämlikt
sätt. Fortsatt förefaller utfallet i krigsförbrytarrättegångar påverkas av de
inblandades nationella tillhörighet, i synnerhet i rättegångar i första instans.
Särskilt tydligt blir det genom att fällande domar för serber i lägre instans ofta
ändras vid omprövning i högre instans.
Rättegångar i den åtalades frånvaro i mål rörande krigsförbrytelser förekommer
fortfarande, om än i minskande utsträckning. Merparten av de åtalade i dessa
rättegångar är personer med serbiskt ursprung, som flytt landet i samband med
kriget. Återvändande serbiska flyktingar som dömts i sin frånvaro (in absentia)
får utan undantag en ny prövning.
ICTY (Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien) har
påbörjat processen med att överföra mål till nationella domstolar som ett led i
tribunalens avvecklingsstrategi. ICTY fattade år 2005 beslut om att överföra
målet mot de före detta. kroatiska generalerna Rahim Ademi och Mirko Norac
till Kroatien. Rättegången inleddes i juni 2007. Ademi och Norac står åtalade
för krigsförbrytelser i samband med militäroperationen Medak Pocket 1993.
Ademi-Norac-rättegången är sannolikt den enda rättegången som ICTY
kommer att överföra till Kroatien. Därutöver kommer dock
förundersökningsmaterial för mål där ICTY inte väckt åtal i tribunalen att
överföras till det kroatiska rättsväsendet. Den överförda rättegången mot
Ademi och Norac hanteras av en av landets fyra domstolar med särskilt ansvar
för mål överförda från ICTY. I och med överföringarna finns en förhoppning
om att ökad utbildning, erfarenhet, internationell bevakning och utvidgat
folkligt medvetande ska leda till ökad objektivitet och rättssäkerhet även för
andra krigsförbrytelsemål i framtiden.
Den överförda rättegången bevakas av den OSSE-mission (Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa) som finns på plats i Kroatien och som också

övervakar samtliga inhemska krigsförbrytarrättegångar. OSSE har genom sin
övervakning riktat uppmärksamhet mot brister i processen i de inhemska
krigsförbrytarrättegångarna Det gäller bland annat brister i vittnesskydd och
stöd till vittnen, brister i kompetensen hos de offentliga försvararna och brister
i hur domstolsförhandlingarna, vittnesmålen och övrig bevisföring
dokumenteras under rättegången.
Under året inleddes rättegången mot den tidigare parlamentsledamoten och
ordföranden i Osijeks stadsförsamling, Branimir Glavaš. Glavaš är misstänkt
för krigsförbrytelser mot civila serber i tre olika fall. Han fråntogs sin
parlamentariska immunitet hösten 2006 och är den första kroatiska
parlamentariker som förlorat sin immunitet på grund av misstankar om
krigsförbrytelser. Det är också första gången som en så offentlig person står
åtalad för krigsförbrytelser i Kroatien, varför åtalet kan medverka till en
omvärdering av Kroatiens och enskilda kroaters roll under kriget.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen garanterar yttrande- och tryckfrihet. Det finns flera medier som
är oberoende av statsmakterna
Den kroatiska televisionen har fyra kanaler med nationell täckning, varav två
statliga. Den statliga televisionen övervakas av ett politiskt sammansatt
programråd, kring vilket ständig debatt förs. Kritiska röster menar att
utnämningarna till rådet är politiserade. Försök till politiskt inflytande över
programinnehållet i den statliga televisionen har också kunnat märkas vid några
tillfällen.
Frågetecken kan också resas runt vissa lokala mediers självständighet, då
ägarstrukturerna runt dessa ofta sammanfaller med lokala politiska
maktstrukturer.
Inga rapporter om brott mot konstitutionens garanti om mötes-, församlingsoch
föreningsfrihet är kända av ambassaden.

Konstitutionen garanterar också religionsfrihet. Alla religiösa samfund kan
verka utan inskränkningar. Någon officiell statsreligion finns inte, men den
katolska kyrkan har en tydlig särställning och politiskt inflytande, samt får visst
statligt stöd.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Kroatien är en parlamentarisk demokrati där alla medborgare över 18 år har
rätt att rösta i fria och hemliga val. Presidenten väljs vart femte år i direkta val.
Parlamentets mandatperiod är fyra år. Det senaste parlamentsvalet ägde rum
den 25 november 2007. Nästa presidentval ska hållas i januari 2010. Lokalval
ägde senast rum i maj 2005. Nästa lokalval är förlagda till våren 2009.
Kroatien styrdes mellan januari 2004 och fram till det senaste parlamentsvalet i
november 2007 av en minoritetsregering under ledning av premiärminister Ivo
Sanader och center-högerpartiet HDZ. Regeringen hade ett formaliserat
parlamentariskt samarbete med DC (Demokratisk Center), HSLS (kroatiska
socialliberala partiet), HSU (kroatiska pensionärspartiet) samt SDSS
(oberoende serbiska demokratiska partiet). Största oppositionsparti var SDP
(socialdemokraterna). Det finns även ett bondeparti, flera liberala partier, samt
ett antal mindre partier och grupperingar på den yttersta högerkanten.
Resultatet av parlamentsvalet 2007 blev jämnt. HDZ och SDP blev nästan
jämnstora. HDZ fick dock något fler mandat och förhandlingar har pågått om
en koalitionsregering. En ny regering beräknades finnas på plats i början av
2008.
Av parlamentets 152 medlemmar var under den föregående mandatperioden
33 kvinnor. Av regeringens 15 medlemmar var fyra kvinnor. Det nyvalda
parlamentet har 153 ledamöter varav 32 kvinnor. Åtta av mandatplatserna i
parlamentet är reserverade för minoritetsrepresentanter, varav tre representerar
den serbiska minoriteten.
Kroatien antog i december 2002 en konstitutionell lag om nationella
minoriteters rättigheter. Enligt lagen ska minoriteter garanteras representation i

styrande församlingar på alla nivåer, (se även avsnitt 16) samt representation
inom statlig förvaltning och rättsväsende. Som ett resultat av det formaliserade
samarbetet mellan regeringen och det serbiska minoritetspartiet i parlamentet,
samt internationella påtryckningar från OSSE, EU och det internationella
samfundet implementeras lagen bättre än tidigare. De största problemen med
genomförandet av lagen rör de nationella minoriteternas bristande
representation i statlig förvaltning (se vidare avsnitt tio och 16).
Sedan lokalvalen 2005 finns det också brister i minoriteternas representation i
valda lokala församlingar. Enligt den konstitutionella lagen om nationella
minoriteter ska etniska minoriteter garanteras representation i lokala valda
församlingar i de fall en minoritetsgrupp utgör minst fem procent av den lokala
befolkningen. Regeringen beslutade sommaren 2005 att andelen representanter
för de nationella minoriteterna på lokal nivå skulle beräknas på basis av 2001
års folkräkning istället för på 2005 års uppdaterade röstlängder, så som lagen
föreskriver. Detta medförde att andelen representanter för nationella
minoriteter, särskilt serber, blev lägre än deras faktiska andel av befolkningen,
då merparten av återvändande serbiska flyktingar kom efter 2001.
Under det gångna året har ett antal ändringar i de kroatiska vallagarna antagits
för att komma till rätta med anklagelser om korruption och manipulation som
tidigare förekommit i samband med valrörelser på lokal och nationell nivå. I
slutet av 2006 antog parlamentet en lag som reglerar finansiering av politiska
partier. Syftet med lagen är att öka öppenheten kring finansieringen och
minska riskerna för korruption. I februari 2007 antogs en ny lag om
röstlängder för att förbättra kvaliteten på röstlängderna. Den nyinrättade
permanenta valmyndigheten (State Election Commission) inledde sin verksamhet
i mars 2007 och övervakade administrationen av parlamentsvalet under hösten.
OSSE:s valobservatörer konstaterade att parlamentsvalet i stort hade
genomförts i enlighet med en OSSE-stats åtaganden om fria och rättvisa val.
OSSE noterade också att valmyndigheten hade skött sitt uppdrag
professionellt.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Kroatien har ratificerat ILO:s (International Labour Organization) åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Tydliga problem finns i
hur man tillämpar konvention nummer 100 och 111 som rör diskriminering,
med anledning av hur nationella minoriteter behandlas i arbetslivet (se nedan).
Den lagstadgade arbetstiden och arbetsförhållandena är i allmänhet skäliga och
internationella institutioner, bland andra Internationella valutafonden (IMF),
pekar på att Kroatien har en stark arbetsrätt. En stor del av arbetskraften är
dock sysselsatt i den oreglerade ekonomin. Arbetslösheten har sjunkit under
det gångna året, men är fortfarande hög (drygt 14 procent enligt kroatiska
statistikmyndighetens senaste siffror), särskilt i de krigsdrabbade områdena.
Arbetslösheten framhålls ofta som ett av landets stora problem.
Arbetslösheten är proportionellt större bland romer och personer av serbiskt
ursprung och det finns tecken på att diskriminering av dessa grupper fortsatt
förekommer på arbetsmarknaden (se vidare avsnitt 16). Särskilt allvarligt är det
att de regler som föreskrivs i den konstitutionella lagen om nationella
minoriteter från 2002, om minoriteters rätt till anställning i statlig förvaltning,
inte följs. Någon särskild instans att rikta diskrimineringsärenden inom
arbetslivet till finns ännu inte, men regeringen arbetar för att ta fram ett förslag
till en heltäckande lagstiftning mot diskriminering med en tillhörande
institution som ska se till att lagen följs. EU har krävt en sådan lagstiftning.
Det finns flera fackföreningar och de får verka utan inskränkningar. Ungefär
64 procent av arbetskraften är medlem av fackföreningar.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Sjukvårdspersonalen är i allmänhet välutbildad, men det finns ofta brister i
sjukvårdsinrättningarnas resurser. I de tidigare krigsdrabbade områdena är läget
sämre än i de större städerna.
Läkarvård för barn är kostnadsfri.

Korruption, som är ett problem i hela det kroatiska samhället, drabbar
sjukvårdssektorn särskilt hårt och medför att människors köpkraft och villighet
att betala svarta pengar för sjukvård, påverkar deras möjligheter att uppnå bästa
möjliga hälsa.
12. Rätten till utbildning
Utbildning är gratis och obligatorisk till 15 års ålder. Skolbarn har rätt till gratis
måltider. Merparten av eleverna fortsätter skolan tills de är 18 år.
Det förekommer att romer diskrimineras i skolan i vissa områden i landet. Det
har tidigare varit vanligt att romer har placerats i särskilda klasser.
Myndigheterna har hävdat att klasserna delas upp efter kunskapsnivå och inte
etnisk tillhörighet. På senare tid har myndigheterna dock agerat för att
motverka segregation och i stället infört blandade klasser. Den låga
utbildningsnivån bland romer har också en förklaring i fattigdom, tidiga
äktenskap och barnafödslar och att romska föräldrar inte alltid väljer att sätta
sina barn i skola. Regeringen antog i mars 2005 en handlingsplan som nu
verkställs för att förbättra förhållandena för romer vad gäller skolgång, hälsa,
arbete och bostäder. Planen sträcker sig över en tioårsperiod.
Den serbiska minoriteten har krävt att i östra Slavonien få grunda egna skolor
med undervisning på serbiska och i enlighet med en särskild läroplan enligt
Erdutavtalet (det avtal som undertecknades i november 1995 och inledde en
fredlig återintegrering av de ockuperade nordöstra delarna av Kroatien).
Regeringen ville tidigare inte tillmötesgå dessa krav, med motiveringen att det
skulle leda till segregation, men under 2005 etablerades sådana skolor. Det
internationella samfundet ställer sig dock tveksamt till om dessa åtgärder
verkligen främjar integrering och försoning mellan folken i Kroatien, då de
motverkar framväxten av en gemensam historie- och värdegrund.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Bruttomedelinkomsten per capita i Kroatien är drygt 10 000 euro per år, enligt

kroatiska statistikmyndigheten. Kroatien är därmed det näst rikaste landet av de
forna jugoslaviska republikerna (efter Slovenien). Kroatien rankas som ett av
de dyraste länderna i Öst- och Centraleuropa. Sociala indikatorer såsom
spädbarnsdödlighet, skrivkunnighet och livslängd är i paritet med Västeuropa.
Det finns dock stora skillnader i levnadsstandard mellan olika delar av landet.
Rätten till bostad är ett mångfasetterat problem som har negativ återverkan på
antalet flyktingar som återvänder. Egendom, vars ägare (oftast kroatiska
medborgare av serbiskt ursprung) flytt från Kroatien, uppläts i många fall av
den kroatiska regeringen som tillfälliga bostäder åt kroatiska internflyktingar,
samt bosnienkroater som flytt till Kroatien under och efter kriget. De allra
flesta privatägda bostäderna har nu, efter lång försening, kunnat återfås av sina
ursprungliga ägare.
Kroatien har också en lag som föreskriver att personer kan ansöka om
återuppbyggnad av egendom som skadats i krig eller genom så kallade
terroristhandlingar (här åsyftas förstörelse utförd av kroatiska reguljära eller
andra förband, under och efter att den väpnade konflikten avslutats).
Regelverket om återuppbyggnad uppges nu tillämpas korrekt av kroatiska
myndigheter.
Närmare 30 000 hushåll med serbiskt ursprung, som flydde efter 1992, miste
också sin rätt till statsubventionerade hyreslägenheter, vilka under dessa
personers frånvaro privatiserades i förmånliga program. Dessa personers rätt
att ansöka om alternativt boende avgörs av om de hade en lägenhet innanför
eller utanför de direkt krigsdrabbade områdena. Generellt kan sägas att
personer som bodde i de direkt krigsdrabbade områdena har något större
möjlighet att beviljas ersättningsbostad. Regeringen har antagit ett
bostadsprogram för att hantera frågan om ersättningsbostäder till de flyktingar
som önskar återvända till Kroatien och som förlorat sina tidigare
bostadskontrakt. Genomförandet av programmet har gått långsamt och det har
inte formellt fastställts om denna särskilda form av statsubventionerad
hyresrätt är att jämställa med äganderätt. Problemet ger återverkningar på

regional nivå, där Kroatien tillsammans med grannländerna Serbien,
Montenegro och Bosnien-Hercegovina försöker lösa ut återstående frågor om
återvändande flyktingar.. Efter påtryckningar från det internationella
samfundet, i synnerhet OSSE, ökade takten i genomförandet av programmet
under 2007 och nästan ett tusental hushåll fick ersättningsbostad under året.
Fortfarande väntar dock flera tusen hushåll på att få sin ansökan om bostad
behandlad.
De handlingsplaner Kroatien utarbetat tillsammans med grannländerna
Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina för att lösa frågan om
återvändande flyktingar i alla dess dimensioner före slutet av 2006, har inte
förverkligats. Man har inom den så kallade Sarajevoprocessen, där länderna tar
ett samlat grepp för att lösa utestående frågor kring återvändande flyktingar
under 2007, bland annat inte kunnat enas om hur flyktingar som väljer att inte
återvända till sitt forna hemland, ska kompenseras för den bostad de tvingats
lämna.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Regeringen har en nationell handlingsplan för jämställdhet och arbete pågår
med att genomföra denna. Kroatien har sedan 2003 en
jämställdhetsombudsman och parlamentet har en jämställdhetskommitté.
Våld mot kvinnor i hemmet är enligt kvinnorättsorganisationer ett utbrett
problem. Under senare år har polisen noterat en ökning av brottskategorin,
vilket kan vara en följd av att fler vågar anmäla brotten. Våld mot kvinnor
faller under allmänt åtal. Medvetandet om dessa brott växer och myndigheter
och enskilda organisationer bedriver utbildningsprojekt för att komma till rätta
med de kunskaps- och attitydproblem som fortfarande finns kvar inom polis
och rättsväsende runt denna brottskategori.
Arbetslagstiftningen förbjuder könsdiskriminering men i praktiken är det oftast

kvinnor som har låglönejobb. Fler kvinnor än män är arbetslösa och kvinnor
har i regel lägre lön än män.
Handel med kvinnor förekommer i Kroatien. Landet är såväl ursprungs- som
genomgångs- och destinationsland för handel med människor för sexuella
syften. Handel med människor är förbjudet i lag. Internationella organisationer
på plats vittnar om att polisen blivit bättre på att utreda dessa brott. Att
bekämpa människohandel ingår i utbildningen på polishögskolan.
Myndigheterna har, i samarbete med enskilda organisationer, genomfört
utbildningsinsatser också inom delar av rättsväsendet och för personal vid
gränskontrollerna. Köp av sexuella tjänster är inte olagligt. Att utnyttja offer
för människohandel är dock brottsligt sedan 2005. Prostitution är inte ett
omfattande problem i Kroatien. Det förekommer dock och lokala
frivilligorganisationer noterar att prostitutionen, liksom handeln med
människor för sexuella ändamål, ökat under senare år, som en följd av den
ökande turismen.
15. Barnets rättigheter
Barnets rättigheter värnas av regeringen. Det finns många enskilda
organisationer som arbetar för barns rättigheter. Kroatien har en särskild
barnombudsman.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
I Kroatien finns flera olika nationella minoriteter, varav serber utgör den
största gruppen. Enligt den senast genomförda officiella folkräkningen från
2001 uppgår andelen serber till 4,5 procent (att jämföra med siffran 12,2 för
tretton år sedan). Näst största grupp är bosniaker (0,47 procent), åtföljd av
italienare (0,44 procent), ungrare, albaner, slovener och romer (sammanlagt
0,21 procent).
Den tidigare regeringen markerade redan vid tillträdet i januari 2004 att den
ville förbättra situationen för landets minoriteter och inledde ett samarbete

med det serbiska partiet SDSS, representerat med tre platser i parlamentet. Det
har lett till att minoritetsfrågan under de senaste åren fått en ökad vikt i det
dagliga arbetet. Premiärministern har också vid flera tillfällen manat
kroatiskserbiska flyktingar att återvända till sitt hemland, och har genomfört ett
antal viktiga symboliska gester, som besök hos serbiska återvändare i de tidigare
krigsdrabbade områdena. Situationen för minoriteter i Kroatien förbättras
stadigt, även om diskriminering av serber och romer fortfarande förekommer.
Inhemska människorättsorganisationer vittnar om att den direkta
diskrimineringen minskat, men att den indirekta diskrimineringen fortfarande
utgör ett problem,
Konstitutionen stadgar att ingen får diskrimineras på grund av ras, kön, språk,
religion, politisk eller annan åsikt, nationalitet, utbildning, social status med
flera grunder. Parlamentet antog i december 2002 en konstitutionell lag om
nationella minoriteters rättigheter. Lagen garanterar minoritetsrepresentation i
styrande församlingar på alla nivåer samt anställning i statlig förvaltning och
rättsväsende i sådan mån att minoriteternas andel av befolkningen också
återspeglas inom förvaltningen. Genomförandet av lagen brister dock och
minoriteter är fortfarande underrepresenterade inom förvaltningen och
rättsväsendet. Endast polisen har infört en plan för hur man på sikt ska komma
tillrätta med snedrekryteringen. Regeringen och myndigheterna har kritiserats
av det internationella samfundet för att inte göra tillräckligt för att öka
mångfalden inom förvaltningen. Som ett resultat av kritiken antog den centrala
förvaltningsmyndigheten under 2007 för första gången en rekryteringsplan
med målet att öka rekryteringen v personer som tillhör minoriteter till statlig
förvaltning. Fortfarande vågar dock personer som tillhör en minoritet inte
alltid åberopa sin minoritetstillhörighet och för att få sina rättigheter
tillgodsedda.
Återvändande serbiska flyktingar har i vissa fall problem att få
identitetshandlingar och andra dokument. Återvändande serber har också svårt
att komma in på arbetsmarknaden och diskrimineras också i tillgången på
infrastruktur, till exempel genom att ett antal byar med en dominerande serbisk
befolkning fortfarande inte anslutits till elnät och vattensystem efter

förstörelsen under kriget mellan 1991 och 1995. Regeringen erkänner inte
heller att de personer som arbetade och intjänade pensionsrätt i de områden
som inte stod under den kroatiska regeringens kontroll under kriget, är
berättigade till pension från kroatiska staten.
Antalet incidenter med etniska motiv mot framförallt personer av serbiskt
ursprung rapporteras ha minskat under året. Såväl lokala
människorättsorganisationer som internationella organisationer vittnar om att
den kroatiska polisen och kroatiska myndigheter nu reagerar mer professionellt
på dessa brott, även om det fortfarande förekommer brister i polisens
förundersökningar. Brottskategorin ”hatbrott” infördes i kroatisk lagstiftning i
oktober 2006. Kroatien ingår som ett av sju länder i ett OSSE-projekt som
syftar till att vidareutbilda polisen att lagföra hatbrott.
Uppskattningsvis bor mellan 30 000 och 40 000 romer i Kroatien. Vissa av
dessa lever utanför samhället och har problem att få utbildning,
medborgarskap, identitetshandlingar och upplever svårigheter att integreras på
arbetsmarknaden. Regeringen har skapat en kommission som ska bevaka
efterlevnaden av den nationella handlingsplanen för den romska
befolkningsgruppen. Handlingsplanen innehåller lagstiftningsåtgärder samt
konkreta åtgärder för att komma till rätta med de problem som romerna möter.
En återkommande kritik från det internationella samfundet är dock att dessa
handlingsprogram inte tillförs tillräckliga resurser för att genomföras.
Se även avsnittet om rätten till utbildning (avsnitt tolv).
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjudet enligt lag. Det finns
dock betydande fördomar mot homo- och bisexuella och transpersoner och i
praktiken förekommer ett visst mått av diskriminering. Det finns flera grupper
som aktivt arbetar för homosexuellas rättigheter genom kampanjer för att
vidga förståelsen och toleransen för homosexualitet. En gay pride-parad
genomförs årligen i Zagreb.

Parlamentet har antagit en lag om samboförhållanden mellan personer av
samma kön där frågor om underhåll och gemensam egendom regleras.
18. Flyktingars rättigheter
Kroatien antog en ny asyllag i juli 2007. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2008
och utgör enligt UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) en betydande
förbättring jämfört med den tidigare asyllagen från 2004. Lagen har skapat en
nationell asylprocess i enlighet med asylkonventionen från 1951 och i linje med
EU:s acquis (EU-ländernas gemensamma skyldigheter och rättigheter). Ett
nationellt centrum för flyktingmottagning inrättades 2006. Fram till november
2007 hade 154 asylansökningar inkommit till regeringen. Till dags dato har en
person beviljats asyl i Kroatien. I vissa fall har personer beviljats tillfälligt skydd
i landet.
Det saknas tillförlitlig statistik över exakt hur många kroatiska serber som
flydde från landet under kriget 1991-1995, men enligt internationella
expertuppskattningar rörde det sig om över 300 000 personer. De flesta av
dessa flydde i slutet av kriget, under operationerna Blixt och Storm 1995.
Enligt den kroatiska regeringen hade drygt 130 000 av dessa återvänt fram till
november 2007. Endast omkring hälften stannar dock i landet permanent på
grund av otillräckliga levnadsförhållanden, svårighet att återfå bostäder eller att
få kompensation för att dessa förstörts, bristande infrastruktur i områden för
återvändande, samt hög arbetslöshet i minoritetsgrupperna.
Fortfarande befinner sig nästan 140 000 bosnienkroater i Kroatien. Merparten
har fått kroatiskt medborgarskap på grund av sitt kroatiska ursprung och är
idag att betrakta som integrerade i det kroatiska samhället.
19. Funktionshindrades rättigheter
Konstitutionen tillförsäkrar funktionshindrade skydd och integration i
samhället. De utsätts inte för några öppet diskriminerande åtgärder, men har
samtidigt svårt att finna arbetstillfällen. Tillgången på särskild utbildning är
begränsad, bland annat av ekonomiska skäl. En stor skillnad görs mellan

vanliga funktionshindrade och personer som drabbades av
funktionsnedsättning på grund av sina insatser i kriget, så kallade
krigsveteraner, vilka åtnjuter större stöd, inklusive finansiellt stöd, från staten.
Kroatien undertecknade FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities) i mars 2007, men har
ännu inte ratificerat den. Under året fattade parlamentet också beslut om att
inrätta en ombudsman för personer med funktionshinder. I juni 2007 antog
regeringen en nationell strategi för lika möjligheter för funktionshindrade.
Personer med psykiska funktionshinder är intagna på särskilda institutioner, trots
regeringens inention att flytta vården från institutionerna. De lokala
socialvårdsalternativen är dock ännu inte tillräckligt utbyggda för att kunna
ersätta institutionerna.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns flera oberoende organisationer för mänskliga rättigheter. De bedriver
verksamhet utan några restriktioner. En särskild lag för enskilda organisationer
har förbättrat dessas möjligheter att verka i landet. Flera organisationer bjuds
regelbundet in av regeringen att delta i arbetsgrupper för att ta fram lagförslag.
Det finns en särskild myndighet för samarbete med enskilda organisationer.
Staten finansierar deras verksamhet till viss del.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
En rad internationella organisationer och organ bedriver verksamhet i
Kroatien. Dit hör till exempel UNDP (FN:S utvecklingsrpogram) OSSE och
UNHCR. Flera av dem håller dock på att fasa ut sin fältverksamhet, men
behåller kontor i Zagreb. EU-kommissionen har en relativt stor delegation i
Zagreb, som även nära följer situationen för de mänskliga rättigheterna på
grund av kopplingen till Kroatiens EU-förhandlingar. Ett stort antal utländska
enskilda organisationer är aktiva i Kroatien.

I den svenska landstrategin för utvecklingssamarbetet med Kroatien 2004-2006
ingick stöd till olika projekt som syftade till att främja respekt för de mänskliga
rättigheterna. Stödet kanaliserades till kroatiska organisationer genom tre
svenska organisationer; Svenska Helsingforskommittén (SHC), Olof Palme
International Center (OPIC) samt Kvinna till kvinna (Ktk). Projekten
omfattade bland annat juridisk rådgivning för flyktingåtervändande (SHC),
festival för sexuella minoriteter, ungdomars deltagande i politiken, stärkande av
civila samhället relaterat till mediefrågor (OPIC), samt stöd till
kvinnoorganisationer bland annat inom områdena våld mot kvinnor,
prostitution och människohandel, forskning kring kvinnofrågor och lobbying
(Ktk).
Det bilaterala utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Kroatien är nära nog
utfasat. Fortfarande deltar dock Kroatien i regionala Sidafinansierade program,
bland annat program som har som mål att förbättra situationen för den romska
minoriteten.
Sverige gav under 2007 finansiellt stöd till en internationell konferens i Zagreb,
som behandlade sanning om krigsförbrytelser och försoning efter konflikter
och svåra brott mot de mänskliga rättigheterna. Syftet med konferensen var att
väcka debatt och inleda en dialog om hur länderna i regionen ska hantera det
förflutna, samt hur man ska skapa rättvisa för krigets offer och undvika att nya
brott begås.
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för de mänskliga rättigheterna (MR) i Slovenien är god. Slovenien
har ratificerat de flesta internationella konventionerna på området.
Sedan 1994 finns en ombudsmannainstitution med ansvar för att bevaka att
respekten för de mänskliga rättigheterna efterlevs. Institutionen består av en
ombudsman med övergripande ansvar för MR-frågorna och tre biträdande
ombudsmän med ansvar för olika delfrågor.
Sedan självständigheten 1991 har fyra allmänna val hållits. Ingen kritik har
framkommit mot genomförandet av dessa val.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Slovenien har ratificerat de sex centrala konventionerna om mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollen om
enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
− kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt tilläggsprotokollet
om förebyggande av tortyr
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter

och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1966
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
− Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).
Slovenien rapporterar till berörda FN-kommittéer som övervakar
efterlevnaden av de olika konventionerna. Man har kommit ifatt den
eftersläpning i rapporteringen som Slovenien tidigare drogs med.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Grundlagen förbjuder tortyr, omänsklig behandling och förödmjukande
bestraffning eller behandling. Fängelserna lever upp till internationella normer.
Viss överbeläggning förekommer.
Det förekommer inga rapporter om tortyr, försvinnanden, politiska mord eller
avrättningar.
Oftast handlar klagomål till ombudsmannen om att polisen antingen använder
mer våld än nödvändigt eller att polisen inte ingriper effektivt. Numera
hanteras allmänhetens klagomål mot polisen av ett särskilt råd, där bland annat
representanter för det civila samhället ingår.
4. Dödsstraff
Slovenien avskaffade dödsstraffet 1990.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden är förbjudna enligt grundlagen och det
förekommer inga rapporter om att sådana skulle förekomma. Lagstiftningen
medger inga inrikes eller utrikes reserestriktioner. Det finns inga svårigheter för
medborgarna att få pass och liknande handlingar.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt konstitutionen är domstolarna självständiga i förhållande till den
verkställande respektive den lagstiftande makten. Detta respekteras även i
praktiken. Domare utses på obestämd tid av parlamentet på rekommendation
av det oberoende lagrådet. Varken militärdomstolar eller andra extraordinära
domstolar får utses under fredstid. Som nämndes i inledningen finns det sedan
1994 en ombudsman som bevakar efterlevnaden av mänskliga rättigheter.
Ingen åtskillnad görs mellan mäns och kvinnors tillgång till rättsväsendet.
Straffbarhetsåldern är 18 år.
Viss kritik mot det slovenska rättsväsendet har framförts av landets
ombudsman som pekar på att de långsamma domstolsprocesserna leder till att
rättssäkerheten äventyras.
7. Straffrihet
Parlamentsledamöter har immunitet mot brottspåföljd för vad de sagt och
gjort i denna egenskap. Genom omröstning i parlamentet kan denna immunitet
hävas.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
De grundlagsstadgade yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och
religionsfriheterna respekteras.
Direkt censur förekommer ej. Medierna är formellt oberoende av staten.
Kritik förekommer dock inom journalistkåren, som hävdar att medias fria
ställning riskerar att urholkas. Staten äger aktier i olika mediaföretag.
Regeringen har därför stort inflytande vid tillsättandet av styrelseledamöter och
redaktionsledning i sådana företag. En journalist löper därför enligt kritikerna
risken att förlora sitt arbete om han inte vill följa direktiven från sina politiskt
utnämnda chefer. Journalistkåren hävdar att en "självcensur" de facto
förekommer.
Författningsdomstolen har tidigare avvisat ett förslag att folkomrösta om
byggandet av en moské i Ljubljana med motiveringen att en sådan omröstning

skulle ha inkräktat på det muslimska samfundets rätt till religionsfrihet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Slovenien är en parlamentarisk demokrati och en konstitutionell republik.
Makten delas mellan premiärministern, som utser regeringen, och parlamentet,
som har två kammare. Det politiska systemet karakteriseras av öppna och
demokratiska val.
I Slovenien råder politisk pluralism med flerpartisystem. Det finns inga hinder
för oppositionen att agera.
Valdeltagandet ligger på cirka 60 procent och är jämnt fördelat mellan könen.
Kvinnor och män har samma valbarhet. 12 av 90 parlamentsledamöter är
kvinnor. Av regeringens 18 ministrar är endast tre kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Slovenien har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter.
Arbetslösheten är för närvarande 4,6 procent. Dock är siffrorna högre för
ungdomar, särskilt de som efter avlagd universitetsexamen söker sitt första
arbete. Arbetslösheten bland romer är dramatiskt mycket högre än bland den
övriga befolkningen. Av de 7 000-10 000 romer som är bosatta i landet uppges
endast cirka 2 procent ha arbete (se även kapitel 16).
Det förekommer inga rapporter om diskriminering i arbetslivet på grund av
kön, hudfärg, religion eller politisk åsikt. Arbetsförhållandena bedöms vara
goda och anställda har, enligt lag, rätt att avstå från farligt arbete utan att deras
anställningsförhållande förändras.
Arbetsveckan är 40 timmar med 30 minuters betald lunch per dag. Anställda
har rätt till minimum 20 arbetsdagars årlig semester och lönerna ligger betydligt
över nivån i de andra nya EU-medlemsstaterna.

Fackföreningar finns och kan verka fritt.
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11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsosektorn upptar cirka en femtedel av statsbudgeten. Tillgången till
sjukvård får anses god.
12. Rätten till utbildning
Utbildningens andel av statsbudgeten uppgår till knappt en femtedel. Den
grundläggande utbildningen är obligatorisk fram till tionde årskurs (14-15 år).
Utbildningen är kostnadsfri fram till och med motsvarande svensk gymnasial
utbildning. Skolböcker bekostas av de studerande. Eftergymnasial utbildning är
kostnadsfri för studerande utan arbete medan inkomstprövning görs för
övriga.
Det förekommer ingen diskriminering på utbildningsområdet. Kvinnor utgör
majoriteten av dem med högre utbildning.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
De allmänna livsvillkoren är goda i Slovenien och levnadsstandarden hög,
motsvarande 85 procent av genomsnittet i det utvidgade EU. Se dock kapitel
16 om romernas situation.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor har en relativt stark ställning i Slovenien även om de är
underrepresenterade både i politiken och på högre poster i näringslivet. En
övergripande ramlag på jämställdhetsområdet finns.
Kvinnors inkomster motsvarar i genomsnitt 89 procent av männens.
Våld i hemmet faller under en särskild strafflag (domestic violence) men även
allmän strafflag tillämpas. Antalet anmälningar av misstänkta fall av våld mot
kvinnor har ökat starkt under de senast åren. Det förmodas bero på att
medvetenheten om dessa brott ökar och inte på att antalet sådana brott har

ökat.
Slovenien utgör en del av ”the Balkan route” för handel med kvinnor. Enligt
uppgift har denna trafik minskat och tagit andra vägar under senare år.
15. Barnets rättigheter
Barns rättigheter garanteras i grundlagen och i den nya familjelagstiftningen.
Efter några planerade revideringar kommer den nya familjelagstiftningen att stå
helt i överensstämmelse med FN:s barnkonvention. En biträdande
ombudsman för sociala och barns rättigheter finns. Det förekommer ingen
rapportering om gatubarn i Slovenien.
Minimiåldern för anställning är 16 år. Inget barnarbete har rapporterats.
För rekrytering till Sloveniens försvarsmakt krävs en minimiålder på 18 år.
Ungdomar under 18 år som begår brott placeras på ungdomsvårdanstalter.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Minoriteter utgör cirka 17 procent av Sloveniens befolkning. De ungerska,
italienska och i viss mån romska minoriteterna har tillerkänts särskilda
grundlagsstadgade rättigheter. De ungerska och italienska minoriteterna
garanteras var sin ledamot i nationalförsamlingen. Romerna är i tjugo
kommuner garanterade en plats i den lokala styrelsen.
I sydöstra Slovenien finns en liten tysktalande minoritet, de s.k.
Gottscheetyskarna.
I enlighet med ett avtal mellan Österrike och Slovenien har denna
minoritet vissa rättigheter på det kulturella området. Detta avtal har dock inte
genomförts i praktiken på ett sätt som den berörda minoriteten förväntat sig.
Andra minoriteter såsom serber, kroater, bosnier och kosovo-albaner, har inga
särskilda minoritetsrättigheter.
Religionsfrihet råder i Slovenien och diskriminering på grund av religion
uppges inte förekomma.

Den muslimska minoriteten består av cirka 48.000 personer och saknar ännu
en moské.

mottagningssystem och en fungerande asylprocedur. Flyktingar tas om hand i
enlighet med internationella riktlinjer.

De jugoslaviska medborgare som bodde permanent i Slovenien och som i
samband med landets självständighet 1990-1991 inte ansökte om slovenskt
medborgarskap inom den utsatta tiden ströks 1992 ur registret över permanent
boende i Slovenien. Dessa "utraderade" personer berövades därmed sina
sociala rättigheter.

19. Funktionshindrades rättigheter
Slovensk lagstiftning förbjuder all diskriminering av funktionshindrade och
enligt föreskrifterna skall dessa personer även tillförsäkras tillträde till alla
offentliga byggnader.

Konstitutionsdomstolen har i två beslut 1999 samt 2003 fastställt att
"utraderingen" var illegal. Trots försök från regeringens sida har man ännu inte
lyckats lösa frågan. Ett lagförslag kräver 2/3 majoritet för att kunna antas. I 11
testfall av de 18 000 personer som berörs har talan väckts vid
Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.
Romerna uppskattas att vara mellan 7 000-10 000 i Slovenien, varav endast 2
procent beräknas ha arbete. Den slovenske ombudsmannen är i en rapport
kritisk till behandlingen av denna grupp. Myndigheterna anses inte hjälpa
romerna genom att ersätta integration med ekonomiska bidrag. En långsiktig
integrationsstrategi behövs istället enligt ombudsmannen, som framhåller att
det kan ta flera generationer innan integrationen lyckas. Incidenter förekommer
med lokalbefolkning som kräver att myndigheterna skall flytta på romska
familjer till någon annan ort.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden enligt grundlagen.
Förföljelse på grund av sexuell läggning anses inte förekomma, även om
homosexualitet är mindre accepterad i Slovenien än i flera andra europeiska
länder. De homosexuella par som registrerar sitt partnerskap har enligt lag
samma rätt till arv och underhåll som heterosexuella par.
18. Flyktingars rättigheter
Människor tar sin tillflykt till Slovenien även om landet främst är ett transitland
för flyktingar på deras väg till Västeuropa. Det finns ett ordnat

De nödvändiga åtgärderna för att genomföra denna lagstiftning och integrera
de funktionshindrade i samhället pågår även om den slovenske
ombudsmannen har uttryckt kritik mot den långsamma takten i reformarbetet.
Lagen ger funktionshindrade rätt till rehabilitering för inträde i yrkeslivet och
skyddad anställning på särskilda arbetsplatser. Den medger även stöd till
arbetsgivare som anställer funktionshindrade. För de företag som har fler än 20
anställda beräknas en kvot som anger antalet funktionshindrade som ska
anställas, kvoten är olika för olika branscher. I det fall företaget ej följer
reglerna måste det betala 70 procent av den icke anställdes lön i avgift till en
fond som har till syfte att stödja arbetsgivare som har funktionshindrad
personal anställd.
För funktionshindrade barn finns en lag om barn med särskilda behov.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett fåtal MR-organisationer i landet. De mest aktiva är Helsinki
Monitor och Amnesty International. Det finns inget lagligt hinder för dessa att
bedriva verksamhet i Slovenien. Amnesty International har en god dialog med
regeringen och inga egentliga försök att påverka Amnestys verksamhet görs.
Däremot förekommer regelrätta trakasserier av Helsinki Monitor–gruppen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
UNHCR verkar i landet. Samarbetet med de slovenska myndigheterna löper
enligt organisationen friktionsfritt.

Centralasien.

Mänskliga rättigheter i Georgien 2007
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Efter "Rosornas revolution" i Georgien senhösten 2003 har den georgiska
regeringen genomfört omfattande reformer inom ekonomin och
statsförvaltningen. Ansträngningar har också gjorts på flera områden av
betydelse för de mänskliga rättigheterna. Stora problem kvarstår dock.
Centralregeringen saknar fortfarande kontroll över utbrytarregionerna
Abchazien och Sydossetien. I dessa båda områden är läget för de mänskliga
rättigheterna betydligt sämre än i övriga landet.
Förhållandena i georgiska fängelser och häkten är alltjämt undermåliga: den
kraftigt intensifierade brottsbekämpningen har lett till överfulla anstalter med
ofta omänskliga villkor. Förnedrande behandling och tortyr förekommer.
Polisbrutalitet och misshandel, ibland med dödlig utgång, har rapporterats även
utanför fängelsemurarna. Godtyckliga arresteringar och häktningar
förekommer fortfarande. Straffrihet för personal ur de så kallade
säkerhetsstrukturerna är fortsatt ett problem. Domstolsväsendet är långt ifrån
oberoende av den verkställande makten.. Beslut om att straffbarhetsåldern för
barn skall sänkas från 14 till 12 år fattades under året.
Sammanlagt finns cirka en kvarts miljon internflyktingar i Georgien. Dessa
lever under svåra förhållanden, och deras villkor har snarast försämrats på
senare tid. Flyktingar har vid flera tillfällen tvångsförflyttats från förläggningar
som utrymts, utan skälig kompensation. Personer som tillhör olika slags
minoriteter – språkliga, religiösa, sexuella med mera – utsätts för diskriminering
i varierande utsträckning.
Flera organisationer som verkar för mänskliga rättigheter i landet uppger att de
numera motarbetas av regeringen.

En temporär, men påtaglig försämring när det gäller att iaktta mänskliga
rättigheter inträffade den 7 november 2007. Kravallpolis skingrade då fredliga
demonstrationer i Tbilisi med tårgas, vattenkanoner, batonger och
gummikulor, och ett oproportionerligt våld från polisens sida.. Samtidigt
utropades undantagstillstånd med kraftiga inskränkningar i yttrandefriheten,
mötesfriheten och strejkrätten. Den georgiska regeringen har hävdat att
agerandet var nödvändigt då en statskuppsliknande komplott mot regeringen
ska ha förelegat, varvid statens säkerhet ansågs ha stått på spel.
Undantagstillståndet hävdes den 16 november. En av de oberoende tvstationer
som stängdes under denna tid återfick inte sitt sändningstillstånd
förrän den 7 december.
De massdemonstrationer som ledde till att undantagstillstånd infördes
bottnade till stor del i ett stort folkligt missnöje. med de fortsatt svåra sociala
förhållandena i landet, med utbredd arbetslöshet och djup fattigdom. Bristande
respekt för rätten till privat egendom med ofta förekommande godtyckliga
vräkningar kan också ha varit en bidragande orsak.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Förutom Europakonventionen om mänskliga rättigheter (MR) och
grundläggande friheter har Georgien tillträtt FN:s sex grundläggande
konventioner om mänskliga rättigheter och några av de tillhörande
protokollen. De ratificerade konventionerna är:
− konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) och de fakultativa (frivilliga)
protokollen om enskild klagorätt och om avskaffandet av dödsstraffet
− konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− konventionen mot avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against

Women (CEDAW) samt det tillhörande protokollet om enskild klagorätt
− konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT) och det fakultativa protokollet
om förebyggande av tortyr
− konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt det tillhörande protokollet om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi. Protokollet om barn i väpnade
konflikter har inte undertecknats eller ratificerats.
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees samt 1967
års protokoll
Vidare har Georgien deklarerat att man erkänner rasdiskrimineringskommitténs
kompetens att ta emot enskilda klagomål enligt konventionens
artikel 14. Likaså har Georgien förklarat att man erkänner antitortyrkommitténs
kompetens att ta emot enskilda klagomål enligt konventionens
artikel 22.
I september 2003 ratificerade Georgien Romstadgan för internationella
brottsmålsdomstolen (ICC). Man tecknade emellertid också ett bilateralt avtal
med USA om att inte anmäla amerikanska medborgare till domstolen.
Georgien har också ratificerat den Europeiska sociala stadgan, den europeiska
konventionen för förhindrande av tortyr, konventionen om biomedicin och
protokollet om organtransplantation samt konventionen om skydd av
nationella minoriteter.
Europarådet uppmanade i juni 2005 den georgiska regeringen att
uppmärksamma problemet med diskriminering av den azeriska minoriteten i
Georgien. Den georgiska regeringen har utfäst sig att underteckna den
europeiska stadgan om minoritetsspråk. Vidare har den lovat ansluta sig till
konventionen om skydd av gästarbetares rättigheter. Den avser även ratificera
den europeiska konventionen mot människohandel samt tilläggsprotokollet om
biomedicinsk forskning.

FN:s specialrapportör om tortyr har i en rapport, efter besök i Georgien i mars
2006, listat tio fall där tortyr kunnat konstateras.
Samarbete med FN:s kommittéer och rapportörer förekommer regelbundet. I
oktober 2007 gjorde MR-kommittén i Genève en ingående granskning av hur
Georgien uppfyllt sina åtaganden enligt konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter, i dialog med den georgiska regeringen.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekten för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Den georgiska regeringen har inlett en beslutsam kampanj för att bekämpa den
utbredda brottsligheten i landet. Man tillämpar nolltolerans ifråga om brott,
varför även personer som begått smärre brott häktas och får långa
fängelsestraff – till exempel sju års fängelse för cykelstöld. Detta har lett till att
antalet fångar har tredubblats sedan rosenrevolutionen och nu uppgår till
omkring 20.000 ( i Sverige, som har dubbelt så stor befolkning, är motsvarande
siffra cirka 5.000). Av dessa uppges ungefär två tredjedelar vara häktade.
Trots att nya fängelser har byggts är kapaciteten fortfarande helt otillräcklig.
Fängelserna är överfulla och förhållandena i såväl fängelser som häkten kan
betecknas som katastrofala och omänskliga. Fångarna saknar ofta egna sängar
och måste därför sova i skift. Brist på fullvärdig kost, motion och medicinsk
vård är regel snarare än undantag. Undermåliga hygieniska förhållanden medför
att sjukdomar sprids. Mord och våld fångar emellan är vanligt och
hungerstrejker och självmord respektive självmordsförsök har rapporterats.
Antalet dödsfall i fängelserna är oproportionerligt stort.
I ett uppmärksammat upplopp i mars 2006 i fängelse nummer 5 utanför Tbilisi
dödades sju fångar av beväpnade vakter. Ett trettiotal skadades, varav sjutton
allvarligt. Ingen av vakterna eller deras överordnade har ännu ställts till svars
för dessa dödsskjutningar. Förhållandena i fängelset i fråga bedöms fortfarande
vara omänskliga och förnedrande. I december 2007 öppnades emellertid ett
nytt fängelse i närheten av Tbilisi dit 2.500 fångar från fängelse nr 5
överfördes. Ytterligare ett tusental skulle flyttas dit före årsskiftet.

Polisen underlåter ofta att informera frihetsberövade om deras rättigheter och
förhindrar tillträde för familjemedlemmar och advokater. Dock har en
förbättring noterats. En långsiktig plan för att renovera fängelserna till
europeisk standard till år 2008 har presenterats av justitieministern.
Enligt ny strafflagstiftning från december 2005 har maximitiden för en
arrestering sänkts från nio till fyra månader. Dock har åklagaren rätt att
förlänga arresten med fyra månader. Möjligheten till husarrest i stället för
häktning togs då bort.
Georgiens författning förbjuder tortyr, men allvarliga kränkningar
förekommer, även om läget förbättrats på senare år. Rapporter om tortyr,
polisbrutalitet, förnedrande behandling, framtvingade bekännelser och
påhittade eller planterade bevis (framför allt narkotika) förekommer
fortfarande. Fall av misshandel med dödlig utgång har rapporterats.
Medlemmar av säkerhetsstyrkorna har i vissa fall misshandlat frihetsberövade
personer och polisövergreppen fortsätter. Detta sägs generellt vara vanligare
utanför Tbilisi där medvetenheten om mänskliga rättigheter är mindre utbredd
och organisationer för mänskliga rättigheter är mindre aktiva.
De georgiska myndigheterna antog i oktober 2007 en handlingsplan för att
bekämpa användning av tortyr. Den mekanism för förebyggande av tortyr som
föreskrivs i tilläggsprotokollet till konventionen mot tortyr, som Georgien
undertecknade 2005, har dock ännu inte införts.
I Abchazien förekommer sporadiskt tagande av gisslan, från såväl abchaziska
som georgiska partisangruppers sida. Mord och våldshandlingar förekommer
ofta. Regionens ledning verkar inte ingripa med några åtgärder mot någondera
sidan. Minor fortsätter att läggas ut, vilka ofta skadar civilbefolkningen.
Den lag om ett civilt alternativ till den obligatoriska värnplikten, som antogs av
Georgiens parlament 1997, efterlevs inte i önskad utsträckning. Till skillnad
från föregående år finns dock inga uppgifter om att medlemmar av Jehovas
vittnen, som vägrar göra civil tjänstgöring på anläggning med militär profil, har

arresteras.
4. Dödsstraff
Den 11 november 1997 avskaffades dödsstraffet och de dödsdömda fick sina
straff omvandlade till 20 års fängelse. Enligt Amnesty International har 25
personer dömts till döden i utbrytarrepubliken Abchazien sedan den förklarade
sig självständig. Inga avrättningar har rapporterats.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer, och internationella och lokala
grupper för mänskliga rättigheter anser att det finns politiska fångar. Under
2006 arresterades ett trettiotal personer för påstådd anstiftan till statskupp.
Tolv av dessa befinner sig fortfarande i fängsligt förvar. Bland de krav som den
förenade oppositionen framställde i slutet av november 2007 under
demonstrationerna fanns även kravet på att de politiska fångarna ska släppas
fria. Som den främste av dessa utpekas den i juli 2006 fängslade
parlamentsledamoten och före detta säkerhetsministern Irakli Batiasjvili, som
anklagas för förräderi.
Grundlagen och annan lagstiftning garanterar rätten att röra sig fritt inom
landet, att resa utomlands, att utvandra samt att återvända. I princip respekteras
dessa lagar. Rörelsefriheten för befolkningarna i Abchazien och Sydossetien är
dock begränsad. I dessa utbrytarområden förekommer även ofrivilliga
försvinnanden, kidnappningar och dylikt.
De så kallade "meschetturkarna", som under Stalintiden deporterades från
Georgien till Centralasien och nu i stor utsträckning lever i Krasnodars län i
Ryssland, har haft svårigheter att återvända. Georgien åtog sig i samband med
sin anslutning till Europarådet 1999 - att inom tre år börja låta
meschetturkarna återvända. Inte förrän i september 2007 antogs emellertid en
lag som ska möjliggöra för denna befolkningsgrupp att återvända till sitt
ursprungliga hemland.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det georgiska parlamentet har en uttalad målsättning att all ny lagstiftning ska
stå i överensstämmelse med Europaråds- och EU-normer och övrig
internationell standard. Rättssäkerheten är dock bristfällig och det främsta
problemet är bristande tillämpning av lagarna.
Grundlagen förutser ett oberoende domstolsväsende. Domstolarna utsätts
dock för politiska påtryckningar från såväl regering som parlament och kan
därmed ännu inte anses självständiga i förhållande till den verkställande
makten. Representanter för såväl den georgiska regeringen som parlamentet
har vid upprepade tillfällen understrukit åtagandena för fortsatta reformer för
ett oberoende rättsväsende.
Ett reformarbete pågår och en viss förbättring har kunnat skönjas, då det
numera förekommer att enskilda personer eller företag vinner sina fall mot den
georgiska staten. Domare har tidigare tillsatts direkt av presidenten. Numera
utnämns de i stället av det så kallade Högsta justitierådet, i ett försökatt göra
domarkåren oberoende av den verkställande makten. I verkligheten är det
oklart om denna reform fått avsedd verkan. Domstolarna kan ännu inte anses
helt opartiska, eftersom de fortfarande utsätts för påtryckningar från
myndigheterna, i första hand från inrikesministeriet och riksåklagarämbetet.
Många domare har avskedats eller tvingats skriva under sina
avskedsansökningar på grund av korruption. Ett stort antal yngre domare har
utnämnts på sistone och fått löfte om att verkställande myndigheter ska sluta
blanda sig i de rättsvårdande myndigheternas arbete. Domstolarna idag
utmärks ofta av unga och oerfarna domare.
De rättsvårdande myndigheterna fungerar tämligen otillfredsställande och
allmänhetens förtroende för rättsväsendet är lågt. Individens möjlighet att få fri
rättshjälp är begränsad. Rätten att få tillgång till advokat har dock förbättrats
liksom längden på arresteringstiderna (se ovan). Det finns inga offentliga
försvarsadvokater, inte heller fri juridisk rådgivning. De som inte kan betala
egen advokat måste föra sin egen talan och är ofta dåligt informerade om sina

rättigheter. Lång väntan på rättegång är vanligt. En nyhet är att man infört
möjlighet att betala borgen. För detta krävs emellertid ekonomiska möjligheter,
vilket inte alla har.
En kraftig ökning av barn och ungdomar som avtjänar fängelsestraff kan
förmärkas. Ett stort antal minderåriga sitter i fängelse, de flesta inspärrade för
smärre brott, ett resultat av ”nolltoleranspolitiken”. Beslut om att
straffmyndighetsåldern skall sänkas från 14 till 12 år fattades under 2007, med
verkan från och med den första juli 2008. Beslutet har rönt internationell kritik.
Georgien har sedan 1997 en ombudsmannainstitution för mänskliga
rättigheter. Den har nått flera viktiga resultat bland annat genom en speciellt
tillsatt snabb reaktionsgrupp, som uppmärksammat ett hundratal fall av brott
mot de mänskliga rättigheterna. Nuvarande ombudsman tillsattes hösten 2004.
Han har ett ambitiöst handlingsprogram och har lyckats genomföra många
viktiga insatser. Medvetenheten bland befolkningen om att denna institution
finns är numera utbredd. Institutionen får stöd utifrån, bland annat från
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Ombudsmannen
åtnjöt till en början stöd från den nya regering som kom till makten efter
rosenrevolutionen, men allteftersom han allt kraftfullare påtalat brister i hur de
mänskliga rättigheterna efterlevs i landet, har han börjat motarbetas av såväl
regering som parlament.
Centralregeringen saknar kontroll över utbrytarregionerna Abchazien och
Sydossetien. I dessa båda områden är läget för de mänskliga rättigheterna
betydligt sämre än i övriga landet.
7. Straffrihet
Straffrihet är ett omfattande problem i Georgien. Regeringen saknar tillräcklig
kontroll över de rättsvårdande myndigheterna. Påstådda brott begångna av
säkerhetsorganen och polisen undersöks relativt sällan och oftast först efter
starka påtryckningar från organisationer för mänskliga rättigheter. De uppåt 40
dödsskjutningar som genomfördes av specialstyrkorna som ett led i
brottsbekämpningen enligt regeringens nolltoleransprogram under 2004-2005

har till exempel inte lett till att någon talan väckts. Inte heller andra fall av
misshandel, tortyr eller användande av våld har lett till åtal.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m. m.
Pressfriheten är grundlagsfäst och det finns ett stort antal oberoende tidningar,
som kritiserar beslutsfattare på olika områden. Inskränkningar av pressfriheten
från regeringen förekommer emellertid. Regeringen, och speciellt presidenten,
har kritiserats av ledande representanter för mänskliga rättigheter för att vilja
tysta kritik. Ett antal journalister har uppgivit att de utsatts för direkta eller
förtäckta hot inför publicering av vissa uppgifter, alternativt fått order om vad
som ska publiceras, ibland direkt från presidentens kansli. De flesta har
emellertid valt att inte skriva något förrän de själva tvingats, alternativt valt, att
avgå. Situationen för oberoende media är genomgående sämre i regionerna än i
huvudstaden.
Tryckta medier kan betraktas som mycket fria i jämförelse med TV, som ofta
anför att censur utövas. Ägarna till massmedia står oftast landets ledning eller
andra särintressen nära. Samtidigt bör påpekas att oppositionen ofta kommer
till tals även i TV. I den rankning av olika länder avseende pressfrihet som
Reporters sans frontières (Reportrar utan gränser) publicerade 2007 hamnade
Georgien på 66:e plats, i samma kategori som Hong Kong, Kuwait, Serbien
och Bolivia- 2006 hamnade Georgien på 89:e plats.
I samband med de massdemonstrationer som inleddes den andra november
2007 utlyste regeringen undantagstillstånd i hela landet. Detta gällde den 7 – 16
november och innefattade förbud för privata TV-kanaler att sända nyheter.
Samtidigt stängdes de oberoende TV-kanalerna Imedi och Kavkasia som varit
den politiska oppositionens främsta möjligheter att få ut sitt budskap. Sedan
undantagstillståndet hävts kunde Kavkasia, som endast täcker Tbilisi, börja
sända igen, medan Imedi inte återfick sitt sändningstillstånd förrän tre veckor
senare. Även TV-kanalen Maestro stängdes under någon dag i slutet av
november, då man annonserat att man skulle sända ett program som skulle
handla om journalistik och demokrati.

En ny inskränkning i yttrandefriheten är de ingrepp som myndigheterna börjat
göra under 2007 för att kontrollera innehållet på vissa internetsajter. Innehåll
som bedömts icke önskvärt har rensats ut av myndigheterna. En annan ny
företeelse är den allt vanligare telefonavlyssning som myndigheterna börjat
tillämpa. Följden har blivit utbredd fruktan och stor försiktighet när det gäller
att yppa obekväma politiska åsikter
Förenings- och församlingsfriheten är grundlagsfäst och respekteras i
allmänhet, men med vissa undantag. Dock kräver myndigheterna att politiska
partier och andra organisationer skall förhandsanmäla planerade offentliga
sammankomster. De flesta sådana föranmälningar accepteras. Den
massdemonstration som började utanför parlamentet den andra november
skingrades den sjunde november av kravallpolis med tårgas och vattenkanoner.
Många som hungerstrejkade och demonstrerade misshandlades. Under
undantagstillståndet var folksamlingar och demonstrationer förbjudna.
Enligt konstitutionen har medborgare rätt att bilda och tillhöra fackföreningar
och regeringen respekterar generellt denna rätt. Fackföreningar kan bli
medlemmar av internationella organisationer. I Georgien finns en
paraplyorganisation, vilken i slutet av år 2000 blev medlem i den internationella
fackföreningskonfederationen (ICFTU). Därutöver finns två självständiga
fackföreningar, en för lärare i Kutaisiregionen i västra Georgien och en för
anställda i huvudstaden. Fackföreningarna har tidvis varit aktiva men antalet
betalande medlemmar har sjunkit. Fjorton procent av landets totala arbetskraft
är organiserade i fackföreningar. Det finns uppgifter om att vissa arbetsgivare
varnat anställda för att organisera sig fackligt.
Den georgisk-ortodoxa kyrkan har en privilegierad särställning i samhället som
regleras i en konkordatliknande överenskommelse (ett avtal mellan stat och
kyrka) med den georgiska staten. Andra trossamfund diskrimineras. (se vidare
nedan)
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Efter det att Saakasjvili kommit till makten genom rosornas revolution

genomfördes ändringar i författningen som ökade presidentens
maktbefogenheter betydligt, i riktning mot en presidentiell demokrati.
Regering och parlament spelar en underordnad roll, bland annat sedan
presidentens parti vunnit en absolut majoritet av parlamentsplatserna i valet
2004. Missnöje med presidentens auktoritära styre anses ha varit en av
orsakerna till de omfattande demonstrationerna i slutet av 2007.
I Georgien råder i princip politisk pluralism med flerpartisystem. Det finns inga
begränsningar för att bilda politiska partier mer än krav på registrering. För
närvarande finns 185 registrerade politiska partier. Oppositionen är svag, men
tillåts verka tämligen fritt. Så snart starkare politiker som bedöms på allvar
kunna utmana nuvarande makthavare tillkännager sina ambitioner, riskerar de
emellertid att hindras i sitt uppsåt. Detta drabbade under hösten 2007 både
före detta försvarsminister Okruasjvili, som arresterades tre dagar efter det att
han bildat ett nytt politiskt parti, och affärsmannen Patarkatsisjvili, vars
tillgångar frystes eller beslagtogs så snart han meddelat att han skulle finansiera
oppositionspartiernas verksamhet. Okruasjvili har nu tvingats i landsflykt.
Allmänhetens förtroende för de styrande har minskat på senare år. Lokala val
genomfördes under hösten 2006. Regeringen anklagades för att hindra
oppositionen från att genomföra en fullständig valkampanj genom att
tidigarelägga valen. Regeringen anklagades också för att missbruka
administrativa resurser inför valet. Registreringen av röstberättigade var fortsatt
otillräcklig och ibland felaktig. Avsaknad av oberoende medier samt politisk
obalans i sammansättningen av valkommissionerna kunde också konstateras.
Farhågor att liknande oegentligheter skall äga rum igen har yppats sedan
presidenten efter massdemonstrationerna hösten 2007 tidigarelade det
kommande presidentvalet, som skulle ha ägt rum år 2009, med ett helt år och
fastställde valdatum till den 5 januari 2008. Beskuren yttrandefrihet,
administrativa resurser med mera, riskerar att göra villkoren för valkampanjen
föga jämlika. Myndigheternas behandling av demonstranterna i november 2007
med överdrivet våld och att uppsöka och bötfälla identifierade demonstranter i

efterhand och så vidare, förefaller ha syftat till att skrämma medborgarna.
Kvinnor är underrepresenterade i regering och parlament. Parlamentets talman
är emellertid kvinna. Hon tjänstgjorde dessutom som tillförordnad statschef i
slutet av 2007 i avvaktan på det tidigarelagda presidentvalets utfall. I
parlamentet finns åtta ledamöter från minoritetsgrupper, varav fem armenier
och tre azerier.
Den georgiska statsmakten saknar helt kontroll över Abchazien och har ett
mycket begränsat inflytande över Sydossetien. Båda utbrytarrepublikerna styrs
av auktoritära regimer. I Abchazien begränsades medborgarnas rättighet att
delta i val och i den politiska processen genom att en ny medborgarskapslag
antogs som tvingade georgier att avsäga sig sitt medborgarskap. Myndigheterna
i Abchazien har också stoppat inrättandet av ett kontor för mänskliga
rättigheter i FN:s regi i Gali.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten uppgår officiellt till 12-13 procent. De flesta andra källor anger
betydligt högre siffror, enligt flera uppgifter uppemot 50 procent. Inte minst
regeringens åtgärd att avskeda tiotusentals statstjänstemän, inklusive 20 000
poliser, som ett led i reformarbetet har spätt på arbetslöshetssiffrorna.
Det finns framför allt en omfattande gråzon i fråga om arbetslösheten med
många så kallade "undersysselsatta" (taxichaufförer med privat verksamhet,
gatuförsäljare etcetera). På grund av arbetsbrist har många georgier valt att
förtjäna sitt levebröd utomlands, huvudsakligen i Ryssland.
Ett allt större problem under 2006-2007 har blivit myndigheternas bristande
respekt för rätten till privat egendom. Ett stort antal affärsidkare,
lägenhetsinnehavare med flera. har ställts inför valet att antingen skänka bort
sin egendom gratis till staten, eller sälja den till kraftigt underpris, eller att i
annat fall anklagas för narkotikainnehav eller dylikt. Många har vräkts med våld
från sina bostäder eller kontor. Flera har fått se sina bostäder rivas.

Ombudsmannen har betecknat myndigheternas framfart som ”barbarisk”.
Efter händelserna i november 2007 har myndigheterna lovat att privat
egendom hädanefter skall respekteras.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
På grund av landets ekonomiska problem har anslagen till sjuk- och hälsovård
inte räckt till. Regeringen har förklarat som sin avsikt att under de närmast
kommande åren göra stora satsningar på det sociala och ekonomiska området.
Mycket återstår dock. Hittills har cirka fyra procent av BNP avsatts för
hälsosektorn.
Barn får fri hälsovård upp till fyra års ålder.
Abort är fortfarande den vanligaste formen av födelsekontroll.
12. Rätten till utbildning
Det georgiska utbildningsväsendet är väl utbyggt. På papperet är utbildningen
allmän och i princip gratis. I verkligheten har den ekonomiska krisen slagit hårt
även mot skolorna. Föräldrarna måste ofta betala avgifter till skolan på grund
av bristen på tillräcklig statlig finansiering och ibland även till lärarnas löner.
Från regeringens sida har man uppmärksammat problemet och lovat att alla
skall ha rätt till lika utbildningsmöjligheter.
Inträdesproven till universitet och högskolor har stramats upp, vilket medfört
att möjligheterna till korruption minskat betydligt på detta område.
Det stora antalet internflyktingar saknar ofta tillgång till såväl utbildning som
sjukvård. Bristande kunskaper i georgiska uppges också begränsa
minoriteternas möjligheter till utbildning.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Omkring hälften av Georgiens befolkning uppges leva under
fattigdomsstrecket, medan 15 procent kan betecknas som extremt fattiga. Trots
vissa höjningar de senaste åren går löner och pensioner knappast att leva av.
Georgien kom 2007 på 96:e plats bland världens länder när det gäller mänsklig
utveckling (UNDP:s Human Development Index, FN:s utvecklingsprograms

index för mänsklig utveckling), i samma kategori som Tunisien, Iran och
Paraguay.
Ett av skälen till de omfattande massprotester som ägde rum under hösten
2007 var missnöje med regeringens sociala politik. Den kraftiga ekonomiska
tillväxten under senare år upplevdes inte ha kommit folkflertalet till del.
Missnöje uttrycktes också med att regeringens framgångsrika bekämpning av
korruptionen på lägre nivåer i samhället inte har motsvarats av mindre
korruption bland högre makthavare.
President och regering uppfattade budskapet och har tillkännagivit en ny social
politik med höjda pensioner, höjda lärarlöner, bidrag till el- och
gasförbrukning, bidrag in natura av ved och mjöl med mera. Dessa åtgärder har
uppenbarligen varit del av valkampanjen inför presidentvalet i januari 2008 från
nuvarande makthavares sida. Ekonomer har ifrågasatt deras effektivitet på
lång sikt eftersom de sannolikt kommer att ge upphov till inflation.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Enligt grundlagen åtnjuter kvinnor samma rättigheter som män, men detta
gäller inte alltid i praktiken. Jämställdhet mellan könen är än så länge i stort en
icke-fråga och statsmakterna vidtar endast obetydliga åtgärder för att motverka
diskriminering eller könsrollstänkande. Ett "Råd för Jämställdhet" har
emellertid bildats under ledning av den kvinnliga talmannen Nino
Burdzjanadze. Det finns därutöver en rad enskilda organisationer som
engagerar sig i könsrollsfrågor. Kvinnor får i allmänhet lägre lön än män för
samma slags arbete. De har också ofta mindre kvalificerade arbeten.
Det georgiska samhället är påtagligt patriarkaliskt. Kvinnans roll är som mor
och maka. Hennes viktigaste uppgift är att föda barn och i sin roll som mor
bemöts hon med aktning. Sexuella trakasserier uppges vara vanliga på
arbetsplatser. Det förekommer fall där kvinnor kidnappas och även våldtas för
att samtycka till giftermål.

Våld i hemmet uppges vara vanligt förekommande. En lag mot våld i hemmet
antogs i maj 2006. Enligt denna lag beläggs våld mot kvinnor och barn i
hemmet med fängelsestraff. En särskild handlingsplan för att genomföra den
nya lagens föreskrifter antogs i juli 2007. Fortfarande tycks emellertid
otillräckliga åtgärder ha vidtagits för att skydda och bistå våldsoffren. Bland
annat har staten inte avdelat några medel för härbärgen eller särskilda bostäder
där kvinnor kan söka skydd – de få sådana som finns finansieras uteslutande av
enskilda organisationer.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Etniska georgier utgör drygt 70 procent av befolkningen. Inga väsentliga
skillnader görs mellan de olika befolkningsgrupperna, men de etniska
minoriteterna är klart underrepresenterade i det politiska livet. Regeringen
respekterar i stort sett etniska minoriteters kulturella rättigheter, men begränsar
självstyret i etniska armeniska och azeriska enklaver (land som brutits ut ur
Georgien).

Handel med kvinnor och även med barn och internflyktingar är ett problem,
som ägnas relativt litet intresse. Georgien är framför allt ett genomgångsland i
detta avseende. Regeringen har dock vidtagit vissa åtgärder, bland annat ett
program för utbildning av poliser. En kommission mot människohandel, kallad
Interagency Commission Against Trafficking (ICAT) som sorterar under
Nationella säkerhetsrådet, har bildats. En handlingsplan har fastställts.

I Georgien finns en grundlagsskyddad äganderätt till mark. I gränsområden till
främst Armenien och Azerbajdzjan, där dessa etniska minoriteter bor, finns ett
förbud mot att privat äga mark i en 25 kilometer bred säkerhetszon.
De ryska, azeriska och armeniska minoriteterna kan fritt tala sina språk och
såväl ryska som georgiska används i kommunikation mellan de olika grupperna.

Myndigheterna samarbetar med nationella och internationella enskilda
organisationer på detta område. Man har öppnat en telefonlinje för rådgivning
till offer för människohandel.
15. Barnets rättigheter
De förmåner som barn erbjuds är mycket begränsade eftersom statens budget
är otillräcklig. Före fyra års ålder kan barn få tillgång till fri sjukvård.
Det finns uppskattningsvis 1 500 gatubarn i hela landet, varav flertalet i Tbilisi.
Det är brist på barnhemsplatser och för dem som har plats, råder en
oacceptabel situation med brist på mat, kläder, utbildning, medicinsk vård,
värme, el och vatten. Allt fler barn rapporteras vara inblandade i brottslig
verksamhet, narkotikamissbruk och prostitution. Regeringens åtgärder är
begränsade till att driva två mindre barnhem i Tbilisi tillsammans med en
frivilligorganisation.
Vid rekrytering till landets väpnade styrkor samt för att delta i väpnad konflikt
är minimiåldern 18 år.

Klagomål har kommit om att språkdiskriminering utövas i den
armeniskspråkiga regionen Samtsche-Dzjavachetien, där georgiska myndigheter
kräver att skriftliga hänvändelser till myndigheterna skall göras på georgiska.
Den georgisk-ortodoxa kyrkan har en privilegierad särställning i samhället som
regleras i en konkordatliknande överenskommelse med den georgiska staten.
Andra trossamfund diskrimineras. Kyrkobyggnader som konfiskerades av
sovjetregimen har efter självständigheten överlämnats till den ortodoxa kyrkan,
också sådana kyrkor som ursprungligen tillhörde den romersk-katolska eller
den armenisk-gregorianska kyrkan. Spänningen mellan den ortodoxa och den
armeniska kyrkan är därför stor, en konflikt som den armeniska kyrkans
överhuvud i Armenien, katholikosen av Etjmiadzin, också gjort det
internationella samfundet uppmärksamt på.
Andra kyrkor än den ortodoxa accepteras intej som juridiska personer och kan
därför inte äga kyrkobyggnader annat än genom privatpersoner. Allt
kyrkobyggande måste godtas av det ortodoxa patriarkatet.
Religiösa sammanslutningar, icke-traditionella religiösa grupper som baptister,

Hare Krishna och Jehovas vittnen bemöts ofta med misstänksamhet, särskilt
utanför Tbilisi. Enligt rapportering från ombudsmannen har dock toleransen
för religiösa olikheter ökat avsevärt sedan 2004. Våldsaktionerna mot
anhängare till Jehovas vittnen av extrema georgisk-ortodoxa anhängare har i
princip upphört. Det förekommer dock fortfarande incidenter grundade på
religiös intolerans. Jehovas vittnen har liksom tidigare vid några tillfällen nekats
tillstånd att hålla sammankomster utomhus. Vissa av deras anhängare har
utsatts för misshandel. Rättsväsendet har oftast valt att inte reagera på de
anmälningar som gjorts. I Abchazien är dekretet om att Jehovas vittnen är
förbjudna att verka fortfarande i kraft, men följs inte.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Säkra uppgifter om homo-, bi- eller transsexuellas (HBT) situation i Georgien
har inte funnits att tillgå. Det finns i lag ingen diskriminering av dessa grupper.
I en lag från 2006 förbjuds arbetsgivare tvärtom att diskriminera på grund av
sexuell läggning.
Homosexuella, bisexuella och transpersoner betraktas emellertid med starka
fördomar och intolerans i det georgiska samhället. Bristen på öppenhet vad
gäller dessa grupper är påtaglig, och 87 procent av dem anser sig vara tvungna
att dölja sin läggning. Okunnigheten är monumental och företeelsen
tabubelagd.
I en engelskspråkig tidning kunde man i november 2007 läsa följande rubrik:
”Sexual Minorities in Georgia Face Overwhelming Discrimination”. Artikeln
gällde en tjugoårig man som omedelbart avstängts från att vidare delta i en
dokusåpa på en av TV-kanalerna, sedan han berättat att han var homosexuell.
18. Flyktingars rättigheter
I Georgien finns sedan 1992/93 cirka 200 000 internflyktingar från Abchazien
och 60 000 från Sydossetien. Dessa grupper är socialt och ekonomiskt mycket
utsatta och deras situation verkar snarast ha försämrats under senare tid. I brist
på politiska uppgörelser går återflyttningen av internflyktingar trögt.

Myndigheterna har ogärna sett att internflyktingarna integreras på sina nya
bostadsorter och de får till exempel inte bedriva affärsverksamhet. Sedan
bidrag till bostäder delats ut kan denna politik komma att mjukas upp.
Flyktingar har i flera fall tvångsförflyttats från förläggningar som utrymts. De
har visserligen fått viss ekonomisk kompensation, men inte tillräckligt stor
sådan för att kunna finansiera nya bostäder.
Georgien har anslutit sig till FN:s flyktingkonvention från 1951 och
tilläggsprotokollet från 1967. Flera internationella organisationer oroas dock av
problem med statslöshet, att få tillbaka egendom med mera. Enligt FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR) behöver georgisk flykting- och asyllagstiftning
reformeras för att nå internationell standard. Landet behöver också utveckla en
fungerande asylstruktur och kapacitet att hantera det stora antalet flyktingar
och internflyktingar. Konflikten i Tjetjenien försvårar återflyttning av de
tusentals tjetjenska flyktingarna i Georgien.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen föreskriver att staten skall erbjuda skydd och stöd till funktionshindrade.
Lagen innehåller också regler om speciella rabatter och sociala förmåner för
funktionshindrade, speciellt krigsveteraner. Det är emellertid tveksamt om
dessa lagar efterlevs i någon större utsträckning i praktiken. De
funktionshindrades rättigheter verkar knappast vara en av regeringens
prioriteter, och många statliga institutioner för funktionshindrade har stängts
på grund av bristande finansiering. Diskriminering av funktionshindrade
förekommer i flera olika avseenden, och deras integrering i samhället lämnar
mycket övrigt att önska.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal aktiva organisationer för mänskliga rättigheter i landet.
Efter ”Rosornas revolution” bemannades flera högre poster inom den nya
regeringen och förvaltningen av före detta företrädare för enskilda- och
människorättsorganisationer. Detta ledde inledningsvis till en åderlåtning och
försvagning av organisationerna för mänskliga rättigheter och sedermera till en

viss misstänksamhet mellan de bägge lägren. Flera enskilda organisationer
klagar på att regeringens till en början välvilliga inställning försvunnit och att
de numera motarbetas av myndigheterna.
Centralregeringen saknar fortfarande kontroll över utbrytarregionerna
Abchazien och Sydossetien. I dessa båda områden är läget för de mänskliga
rättigheterna betydligt sämre än i övriga landet och det är svårare för enskilda
organisationer att verka fritt.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett stort antal organisationer har fältverksamhet i Georgien. Bland annat har
FN och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) ett
gemensamt kontor för mänskliga rättigheter i utbrytarrepubliken Abchaziens
huvudstad Suchumi. OSSE har också ett kontor för den så kallade mänskliga
dimensionen, som bland annat omfattar mänskliga rättigheter. Europarådet har
ett informationskontor i Tbilisi. Även FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter planerar att öppna representation i Tbilisi.
FN-organ, EU och bilaterala givare samarbetar aktivt med georgiska
organisationer för mänskliga rättigheter. EU har genomfört en rättsstatsinsats i
landet. Flera av de prioriterade samarbetsområden som EU och Georgien
kommit överens om i handlingsplanen för att genomföra ENP (EU:s
grannskapspolitik) berör hur av mänskliga rättigheter efterlevs.
Svenska Sida stödjer insatser för demokrati och mänskliga rättigheter genom
UNDP:s utvecklingsprogram, Kvinna till kvinna, Norska flyktingrådet, Raoul
Wallenberg Institutet och Ombudsmannen.
Internationella rödakorskommittén har fullt tillträde till fängelser, inklusive i
Abchazien. Även OSSE har tillträde till fängelserna, liksom också ett antal
enskilda organisationer.

Mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget för de mänskliga rättigheterna har generellt inte förbättrats under 2007,
trots att framsteg gjorts på vissa områden. I andra avseenden har läget
försämrats.
Tortyr förekommer fortfarande. Misshandel med dödlig utgång har
konstaterats i några fall. Polisbrutalitet och godtyckliga arresteringar är inte
ovanliga. Antalet politiska fångar har visserligen minskat under senare år men
beräknas fortfarande uppgå till omkr. 80, varav ett tjugotal tillkommit under
tiden 2005-2007.
Rättsväsendet är inte oberoende av den verkställande makten. Myndigheterna
har emellertid gjort betydande ansträngningar för att reformera
domstolsväsendet. En rättsakademi har inrättats och antalet utexaminerade
domare har ökat.
Inskränkningar i yttrande-, press-, förenings- och mötesfriheten har blivit
vanligare under senaste år. Myndigheterna tycks frukta smittorisken från
”färgade” revolutioner à la Georgien och Ukraina och förefaller ha beslutat sig
för inskränkningar av det civila samhällets förutsättningar att utvecklas fritt.
Särskilt församlings- och yttrandefriheten har beskurits, och journalister har i
tidigare okänd omfattning utsatts för hot, misshandel och mord. Antalet
journalister som åtalats för ärekränkning steg kraftigt under 2007.
Självcensuren är utbredd.
Trots stora oljerikedomar och hög ekonomisk tillväxt har man inte lyckats
fördela intäkterna på ett sätt som kommer merparten av befolkningen till godo.
Hög arbetslöshet och utbredd fattigdom är fortsatt ett problem. Korruptionen
i landet är omfattande, vilket präglar hela samhället.

Ingen lösning på konflikten med Armenien om Nagorno-Karabach har kunnat
nås. Internflyktingarnas situation är fortfarande svår.
Möjligheten för oberoende frivilligorganisationer att bedriva sin verksamhet
har ibland försvårats av myndigheterna. En del människorättsaktivister har
utsatts för förtalskampanjer, trakasserier, misshandel eller godtyckliga
frihetsberövanden.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Azerbajdzjan invaldes i maj 2006 i FN:s nybildade råd för mänskliga rättigheter
(Human Rights Council). Med deltagandet i detta råd följer särskilda
förpliktelser när det gäller iakttagandet av mänskliga rättigheter, förpliktelser
som Azerbajdzjan också uttryckligen åtagit sig att följa.
Azerbajdzjan har anslutit sig till följande konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa
protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Rätten att hålla personer häktade före rättegång överskrids ofta med flera
månader.
Förhållandena i fängelserna är undermåliga, för att inte säga livshotande, och
resulterar bland annat i spridning av tuberkulos och andra
infektionssjukdomar. Oftast ankommer det på den dömdes familj att svara för
mat och medicin. Självmord bland fångar är vanligt förekommande.
Ombudsmannen har dock kunnat besöka några fängelser och häkteslokaler
och har upprättat en "hotline" för klagomål.
Trots förbud i lagstiftningen förekommer tortyr och annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling av fängslade personer, ofta i syfte att få fram ett
erkännande (elchocker, våldtäkter och dylikt). Flera fall av polisbrutalitet
rapporteras ha haft dödlig utgång. Under 2006 dog minst två personer i häkte.
I november 2007 avled under oklara omständigheter en kvinnlig
oppositionspolitiker några veckor efter det att hon arresterats för andra
gången. Enligt Azerbajdzjans sammanslutning för människorättsorganisationer
dör det någon på grund av misshandel på polisstationer eller fängelser nästan
varje månad.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades år 1998. Den sista avrättningen ägde rum 1992.
Azerbajdzjan har dock inte undertecknat Europakonventionens protokoll
nummer 13 om avskaffande av dödstraff under alla omständigheter.
Myndigheterna i Nagorno-Karabach antog 2003 den armeniska brottsbalken
och avskaffade därmed dödsstraffet. Inga avrättningar hade då ägt rum sedan
1997.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer. Detta har bland annat drabbat
medlemmar av oppositionspartier. Inför parlamentsvalen hösten 2005

arresterades ledaren för Yeni Fikir (Nytt tänkande), en ungdomsorganisation
med band till oppositionen, för att ha försökt omstörta regeringen. Även andra
medlemmar av Yeni Fikir anhölls och utsattes för hot eller misshandel. Vidare
arresterades eller avskedades ett antal högt uppsatta ämbetsmän, inklusive
några ministrar, anklagade för att ha förberett en statskupp. Flera av dem
fängslades. De bekännelser som vissa av dem gjorde misstänks ha framtvingats
med våld.
I några fall under de senaste åren har oliktänkande dömts till långa
fängelsestraff för narkotikabrott, när det i själva verket förhållit sig så att
narkotikan placerats ut utan de anklagades vetskap för att få en anledning att
anhålla dem.
Även om en rad politiska fångar benådats genom presidentdekret under senare
år återstår ett antal fångar. De som frisläppts hindras ofta från att ägna sig åt
politiska aktiviteter. Drygt ett tjugotal politiska fångar beräknas ha tillkommit
under 2005-2007, varav hälften journalister. Sammanlagt uppskattas omkring
80 politiska fångar för närvarande finnas i landet. I december 2007 vädjade
Azerbajdzjans sammanslutning för mänskorättsorganisationer återigen till
Europarådets parlamentariska församling att återinrätta befattningen som
särskild rapportör avseende politiska fångar.
Frihet att resa in eller ut ur landet råder. Begränsat utresetillstånd gäller
militärer som anses ha kännedom om statshemligheter. Vissa restriktioner
gäller för internflyktingars val av bosättningsort.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten är mycket bristfällig och präglas fortfarande i mångt och
mycket av arvet från sovjettiden. Domstolsväsendet kan inte betraktas som
oberoende av den verkställande makten, och rätten till en rättvis rättegång är
ofta en illusion. Rättssystemet lider också av underbemanning, ineffektivitet
och utbredd korruption, och det kan inte sägas råda likhet inför lagen. Mutor
accepteras allmänt.

De azeriska myndigheterna har vidtagit flera åtgärder under senare år för att
reformera domstolsväsendet. En rättsakademi har inrättats. Under
Europarådets överinseende pågår nyrekrytering av domare, och antalet
utexaminerade domare har ökat. Tillgången på oberoende försvarsadvokater är
emellertid fortfarande helt otillräcklig.

Minst åtta journalister sitter för närvarande fängslade. En av dem, Eynulla
Fatullayev, chefredaktör för landets två största oppositionella tidningar,
dömdes i oktober 2007 till 81/2 års fängelse för terrorism. Tidningarna hade
stängts dessförinnan, sedan personalen vräkts och datorutrustningen
konfiskerats.

År 2002 utnämndes en ombudsman vars uppgifter motsvarar en svensk
justitieombudsmans. Hennes verksamhet har emellertid kritiserats för att vara
föga effektiv och otillräckligt oberoende av den verkställande makten.

Den enda någorlunda objektiva, oberoende tv-kanalen, ANS, stängdes i
november 2006 men öppnades åter efter kraftiga internationella påtryckningar.
Svårigheterna att få sändningstillståndet förnyat under 2007 har emellertid lett
till ökad självcensur. Tv-sändningar från Turkiet och Ryssland förbjöds under
2007.

7. Straffrihet
Underlåtenhet från statens sida att beivra och bestraffa myndighetsutövare som
utövat tortyr kännetecknar azeriska makthavare. Detsamma kan sägas
beträffande den omfattande korruptionen. Regeringen ser mellan fingrarna på
polisens våldsanvändning för att förhindra oliktänkande att verka i samhället.
Även i det militära råder i stor utsträckning straffrihet för övergrepp.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen föreskriver yttrande- och pressfrihet och förbjuder uttryckligen
censur. Myndigheterna använder emellertid en rad metoder för att förhindra fri
debatt och kritiska röster. Tidningarna är beroende av staten för tryckning och
distribution. Regimkritiska journalister kan berövas sin lön. Företag som
annonserar i oppositionsvänliga tidningar råkar i svårigheter. Journalister
oskadliggörs genom ärekränkningsmål. Inför risken av en förtalsprocess iakttar
många tidningar självcensur. Azerbajdzjans advokatsamfund har beräknat att
antalet journalister som ställdes inför rätta i ärekränkningsmål under 2007 var
tio gånger fler än under 2005.
Hot, misshandel och trakasserier mot journalister ökade i omfattning inför
parlamentsvalet i november 2005 och har fortsatt sedan dess. En veritabel
våldsvåg mot journalister inträffade under 2006. I januari 2007 förklarade de
azeriska makthavarna att kontrollen över radio och tv skulle skärpas ytterligare.
I februari 2007 uttryckte Human Rights Watch sin djupa oro över ”det snabbt
försämrade läget för oberoende massmedia i Azerbajdzjan”.

Enligt den senaste rangordning som Reporters sans frontières publicerat ligger
Azerbajdzjan nu på 139:e plats bland världens länder när det gäller mediefrihet,
mellan Swaziland och Sudan.
Demonstrationer som organiserats av oppositionen har skingrats, och
demonstranter har arresterats, fängslats eller bötesbelagts utan rättegång. I
samband med parlamentsvalet i november 2005 gick polisen vid flera tillfällen
till attack mot demonstranterna och slog dem i vissa fall medvetslösa. Sedan
dess har, med få undantag, alla ansökningar från oppositionen om att få
arrangera demonstrationer eller offentliga möten avslagits. Flera protestmöten
mot myndigheternas inskränkningar av yttrandefriheten förhindrades av
polisen under 2007.
Försvarare av mänskliga rättigheter och journalister har attackerats i media. Ett
antal personer sitter fängslade på grund av sina politiska åsikter. De fängslade
oppositionsledare som frigetts har förbjudits att delta i det politiska livet. Flera
oppositionspolitiker har lämnat landet och vågar inte återvända på grund av
risken för repressalier.
Religiösa samfund måste registreras, vilket ibland förvägras vissa protestantiska
samfund. Muslimska församlingar måste underordna sig den officiella
föreningen för Kaukasusmuslimer. Muslimska ledare från Iran och andra

länder som vägrat inordna sig har förbjudits verka i landet, likaså vissa
muslimska hjälporganisationer som anklagats för samröre med terrorister.
Religiösa sammankomster organiserade av Jehovas Vittnen har upplösts och
deltagande utlänningar förvisats ur landet. Utlänningar tillåts inte missionera.
Tillstånd krävs för att importera religiös litteratur. Politiska partier får inte
engagera sig i religiösa frågor, och religiösa ledare får inte inneha politiska
befattningar.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den politiska makten är till stor del koncentrerad hos presidenten. Det råder
stark ojämvikt mellan president och parlament, eftersom presidentämbetets
makt inte balanseras av parlamentet i den utsträckning som förutses av
grundlagen. I själva verket påminner förhållandena snarast om medeltida
halvfeodala klansamhällen med strängt hierarkisk och patriarkal struktur.
Regimen är auktoritär till sin natur, och någon opposition tolereras knappast.
Det finns emellertid ett stort antal registrerade partier i landet. Oppositionen är
dock svag och splittrad. Den är inte alltid heller oberoende av presidenten. Inte
sällan kandiderar enskilda personer till parlamentet för att komma i åtnjutande
av den immunitet som tillkommer parlamentsledamöter. Konstruktivt
samarbete mellan majoritet och opposition i parlamentet saknas.
Efter den orangea revolutionen i Ukraina och rosornas revolution i Georgien
fruktar nuvarande regim att även det azerbajdzjanska samhället skall smittas av
liknande demokratiserings- och frihetssträvanden. Ledarna för
ungdomsrörelsen Yeni Fikir (se avsnitt 5 ovan) dömdes i juli 2006 i en
skenrättegång till fängelsestraff på mellan fyra och sju år. De hårda domarna
skall med all sannolikhet uppfattas som en varning mot politiskt engagemang.
Lokalt finns parallella maktstrukturer av dels politiska ledare som utses av
presidenten, dels lokalt valda ledare. Framstegen när det gäller att utveckla
lokalt självbestämmande har emellertid varit ytterst begränsade. Finansiella
medel och verkligt ansvar har ännu inte i någon större utsträckning överförts
till lokala myndigheter.

Parlamentsvalet i november 2005 kännetecknades av utbrett valfusk. Bland
annat noterade de internationella valobservatörerna (OSSE, Europarådet,
EUparlamentet
och NATO:s parlamentarikerförsamling) bristande möjligheter för
oppositionen att genomföra valkampanjen på lika villkor, övervikt av
regeringstrogna personer i valkommissionerna, trakasserier gentemot nationella
valobservatörer, i förväg ifyllda valsedlar och bristande överensstämmelse
mellan avgivna röster och röstresultat. Observatörerna välkomnade de
förbättringar av procedurerna som genomfördes inför valet, såsom färgning av
röstandes finger i syfte att förhindra att någon röstade mer än en gång.
Åtgärderna var dock otillräckliga. Presidenten har medgivit att vissa
oegentligheter förekom och har beordrat att dessa skall utredas. Resultaten i
flera valdistrikt har annullerats och ansvariga har avskedats och i vissa fall
ställts inför rätta. Myndigheterna instämde dock inte i observatörernas slutsats
att valet generellt inte levde upp till internationella normer. Inte heller de
lokalval som hållits under 2006 bedöms ha gått rätt till i alla avseenden, även
om framsteg gjorts på vissa områden.
Kvinnor har i princip samma rätt till valdeltagande och valbarhet som män. I
praktiken är de dock underrepresenterade i båda dessa grupper. Mindre än 15
procent av parlamentets 125 ledamöter är kvinnor. Kvinnorepresentationen i
regeringen uppgår till 5 procent.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten är hög, men tillförlitliga siffror saknas. Ett stort antal
azerbajdzjaner bor och arbetar i utlandet, främst i Ryssland. Överföringarna
därifrån innebär ett betydande tillskott till den azeriska ekonomin.
Enligt författningen har arbetstagare rätt att vara medlem av fackförening och
att strejka. Restriktioner råder dock för vissa statligt anställda. I praktiken är
huvuddelen av fackföreningarna staten närstående.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsosektorn tar endast omkring en procent av landets BNP i anspråk. Trots
att hälsovården i princip skall vara fri förekommer i hög utsträckning informell
avgiftsbeläggning med konsekvenser för de fattigaste. Lönerna i hälsosektorn
är låga, läkarbristen är stor och mediciner och annan utrustning, som
patienterna själva får tillhandahålla, är kostsam.

Handeln med kvinnor och flickor från, till och via Azerbajdzjan är omfattande
och har lett till antagandet av en nationell handlingsplan och en ny
brottslagstiftning vad gäller människohandel. Lagstiftningen utarbetades i
samarbete med IOM, OSSE och USA. Ett första skyddat boende för kvinnor
har tagits i bruk.

12. Rätten till utbildning
Skolan är obligatorisk till 17 års ålder men tillgången på utbildning är idag
sämre än vad som var fallet vid republikens grundande. Likväl är
läskunnigheten förhållandevis hög. Lärarlönerna är låga och eleverna själva
svarar för vissa skolutgifter som böcker, papper, etcetera vilket medför
svårigheter för de fattiga att sända sina barn till skolan.

15. Barnets rättigheter
Våld mot barn är, allmänt sett, sällsynt i det azeriska samhället och straffrätten
föreskriver stränga påföljder för övergrepp mot barn. Åldersgränsen för
deltagande i de militära styrkorna är 18 år. Gatubarn liksom barnarbete
förekommer dock, och i större städer är det inte ovanligt med tiggande barn på
gatorna. Speciellt för flyktingbarn är förhållandena svåra. Den legala
åldersgränsen för att få utföra arbete är 14 år vid föräldrarnas samtycke, i annat
fall 16 år.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Trots den starka tillväxten i landet på grund av exploateringen av gas och olja
är levnadsstandarden i Azerbajdzjan långt ifrån tillfredsställande för en stor del
av befolkningen. Landet placerade sig 2007 som nummer 98 (av 177) på FN:s
fattigdomsindex, Human Development Index., i samma kategori som
Georgien och Sri Lanka. Fattigdomen har visserligen minskat på senare år, men
fortfarande lever en tredjedel av befolkningen under fattigdomsgränsen.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Azerbajdzjan har inte ratificerat Europastadgan för minoritetsspråk trots sin
utfästelse härom vid inträdet i Europarådet. Inte heller har man antagit en lag
om nationella minoriteter.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Författningen stadgar att män och kvinnor skall åtnjuta lika rättigheter. Likväl
lägger kulturella traditioner band på kvinnors möjligheter att i full utsträckning
verka i samhällslivet. Inkomstklyftorna mellan kvinnor och män är stora. Få
kvinnor uppnår ledande ställningar, och de flesta kvinnor känner inte till sina
rättigheter. Kvinnors möjligheter till legalt skydd är begränsade när de utsatts
för våld i hemmet. Det flesta anser att sådant våld är en familjeangelägenhet.
Polisvåld mot kvinnor i demonstrationer och liknande uppfattas av somliga
som ett särskilt problem.

Armenierna är inte alltid väl sedda bland allmänheten, och många av dem söker
dölja sitt ursprung. De kan dock inte anses vara utsatta för systematisk
diskriminering av myndigheterna. Vissa trakasserier uppges emellertid
förekomma. Även andra minoriteter som kurder, turkar med flera uppges
ibland utsättas för orättvis behandling. Arresteringen i februari 2007 av två
framträdande företrädare för den talysjiska minoriteten, anklagade för
högförräderi, har skapat oro bland talysjerna.
Vapenvägrare, framför allt Jehovas vittnen, anklagas inte sällan för att
”desertera”och kastas i fängelse. Azerbajdzjan åtog sig i samband med
anslutningen till Europarådet att anta en lag om alternativ militärtjänst för
samvetsvägrare.

Först häromåret påbörjades arbetet på en sådan lag. En medlem av Jehovas
vittnen dömdes i juli 2006 till sex månaders fängelse villkorligt, ty de militära
myndigheterna uppges inte egentligen ha velat fängsla honom utan endast
skrämma honom att fullgöra sin militärtjänst…
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Azerisk lagstiftning förbjuder inte någon att leva som HBT-person (homo-,
bieller transsexuell). Det finns å andra sidan inte något lagstadgat skydd mot
diskriminering. Ingen debatt förekommer i samhället om dessa företeelser som
i allmänhet betraktas som tabu. Okunnigheten är utbredd, och personer som
väljer att öppet visa sin ”icke-traditionella läggning” (som är det gängse
uttrycket) riskerar att utsättas för trakasserier av omgivningen.
18. Flyktingars rättigheter
I Azerbajdzjan finns det omkring 800 000 internflyktingar som har flytt eller
fördrivits från Nagorno-Karabach och angränsande områden. NagornoKarabach förklarade sig självständigt från Azerbajdzjan 1991 och blev sedan
föremål för krig mellan Armenien och Azerbajdzjan. Sedan
eldupphöröverenskommelsen 1994 håller Armenien de sju azeriska provinser
som omger Nagorno-Karabach ockuperade. Dessa kommer enligt en
principöverenskommelse som ännu inte bekräftats att lämnas tillbaka till
Azerbajdzjan i utbyte för självstyre för Nagorno-Karabach. Under tiden pågår
skärmytslingar utmed eldupphörlinjen. En lösning av konflikten kompliceras
av att den armeniska befolkningen i Nagorno-Karabach i en folkomröstning i
november 2006 uttalade sitt stöd för en egen grundlag för utbrytarrepubliken
som i praktiken skulle göra denna självständig.
Ingen annan nation har så många internflyktingar i förhållande till
folkmängden som Azerbajdzjan. Många av dem lever fortfarande under mycket
svåra förhållanden, vissa rentav under existensminimum. Det internationella
samfundet med UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) i spetsen svarar för deras
försörjning. Någon betydande hjälp från staten har de inte kunnat räkna med.
Dessutom har de ålagts begränsad rörelsefrihet.

UNHCR har under flera års tid hjälpt Azerbajdzjan att bygga upp kapacitet för
att handlägga ansökningar om asyl. Sedan januari 2005 finns en "Refugee
Status Determination Unit" som införlivats i regeringskansliet. UNHCR har
utbildat personalen, betalar 25 procent av lönerna och fungerar fortfarande
som observatör, ibland även som konsult. UNHCR utbildar regelbundet
domare, åklagare, poliser och gränsvakter.
De flesta asylsökande, 75 procent, kommer från Tjetjenien men dessas
ansökningar prövas överhuvudtaget inte. De får ett skyddsdokument av
UNHCR, vilket gör att de kan vistas i Azerbajdzjan. De har dock inte rätt att
arbeta, och endast akutsjukvård finns att tillgå för denna grupp. Övriga
asylsökande kommer främst från Iran, Irak och Afghanistan.
Sedan 2004 finns ett påbud från presidenten om att internflyktingar och
flyktingar i princip har rätt att få bistånd med bostäder och annan social hjälp,
men dekretet efterlevs knappast i praktiken.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen om stöd åt funktionshindrade stadgar om företräde för handikappade att
få bostad, subventionerade offentliga transporter samt extra pensionstillskott. I
praktiken är dock funktionshindrade i stort sett osynliga i samhället, och de
otillräckliga medel som tilldelas utgör ett hinder i strävan att leva upp till lagens
föreskrifter.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Såväl nationella som internationella organisationer för mänskliga rättigheter
verkar i landet. Alla nationella organisationer är dock inte att betrakta som
oberoende. Det finns relativt litet stöd hos allmänheten för dessa
organisationer, och man saknar tilltro till möjligheterna att via
frivilligorganisationer påverka samhällsutvecklingen.
Lagstiftningen kring organisationernas verksamhet och finansiering är
svåröverskådlig och lämnar stort utrymme för tolkningar. Vissa enskilda

organisationer förvägras registrering med tekniska orsaker som förevändning.
En del aktivister har utsatts för förtalskampanjer och trakasserier. Vissa har
misshandlats och utsatts för godtyckliga frihetsberövanden. I juli 2007
utsattes exempelvis den oberoende frivilligorganisationen Institutet för fred och
demokrati för ägg- och tomatkastning av regeringsvänliga grupper som skrek
kränkande tillmälen. Polisen underlät att ingripa mot förövarna.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Av stor betydelse är Europarådets övervakning och rådgivning i samband med
Azerbajdzjans uppfyllande av villkoren för medlemskap i Europarådet.
Europarådets ministerkommitté har tillsatt en särskild övervakningsgrupp för
Armenien och Azerbajdzjan för att regelbundet kunna följa den demokratiska
utvecklingen i dessa båda länder. Sverige innehade 2006-2007
ordförandeskapet i denna kommitté.
UNHCR fullgör ett angeläget uppdrag till skydd för internflyktingarna från
Nagorno-Karabach. Som en del av OSSE:s så kallade ”mänskliga dimension”
(program för mänskliga rättigheter med mera) ingår det även i mandatet för
OSSE:s kontor i Baku att arbeta med de mänskliga rättigheterna. UNDP stöder
den statliga kommissionen för mänskliga rättigheter, vilken inrättades 1999.
Den handlingsplan för samarbetet mellan Azerbajdzjan och EU som
undertecknades den 14 november 2006 innehåller flera prioriterade områden
som gäller mänskliga rättigheter. Man har enats om att verka för att
- fördjupa demokratin, bland annat genom att främja fria och
rättvisa val
- stärka skyddet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
- bekämpa korruptionen
- minska fattigdomen.
I den samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Södra Kaukasien som
antogs av svenska regeringen i januari 2006 för åren 2006-2009 föreskrivs att
”målet med utvecklingssamarbetet i Azerbajdzjan skall vara att skapa

förutsättningar för demokratisk samhällsstyrning och att öka respekten för de
mänskliga rättigheterna. I detta arbete skall de fattigas perspektiv vara
vägledande”. Bland Sidas projekt i Azerbajdzjan märks flera som syftar till
utbildning i mänskliga rättigheter, bland annat ett som riktar sig till åklagare.
Sidas utvecklingssamarbete med Azerbajdzjan ska fasas ut.

Mänskliga rättigheter i Armenien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Armenien blev år 2001 medlem i Europarådet. De flesta konkreta åtaganden
som gjordes för att kvalificera för medlemskap på området mänskliga
rättigheter (MR), har infriats. Enligt amerikanska Freedom House ligger
Armenien emellertid på gränsen mellan ”delvis fria” och ”icke fria” länder på
grund av de armeniska makthavarnas begränsade respekt för politiska
rättigheter och medborgerliga friheter.
Rättssäkerheten är bristfällig, godtyckliga frihetsberövanden förekommer och
domstolarna utsätts ofta för politiska påtryckningar. Rapporter om brutalitet
och pennalism i det militära är vanligt förekommande. Klagomålen på
polisbrutalitet har ökat under 2007.
Yttrandefriheten är långtifrån fullständig och tv och radio kontrolleras av
regeringen. En av de få oberoende tv-kanalerna stängdes under
presidentvalkampanjens början hösten 2007. Även frispråkiga tidningar
trakasseras. Våld och hotelser mot journalister har i ökad omfattning
förekommit under 2007.
Genomförandet av parlamentsvalet i maj 2007 bedömdes av OSSE/ODIHR
som i stor utsträckning i enlighet med internationella normer och standards,
men hade allvarliga brister, både under valkampanjen, på själva valdagen och
vid rösträkningen under valnatten. Oegentligheterna gällde bland annat
röstköp, mutor, skrämselpropaganda, hot, olaga telefonavlyssning, ojämlika
villkor för tillträde till massmedierna, partiernas finansiering, maktmissbruk
från makthavarnas sida samt regelrätt valfusk. Liknande företeelser har
iakttagits under den valkampanj som började under hösten 2007 inför
presidentvalet i februari 2008.

Fattigdom och arbetslöshet är utbredd, inte minst på landsbygden. Den svåra
ekonomiska situationen har lett till betydande utflyttning. En stor del av
befolkningen klarar sitt uppehälle endast tack vare de omfattande
valutaöverföringarna från armenier i utlandet.
Ett allvarligt problem är statens bristande respekt för den privata äganderätten.
Särskilt i Jerevan har många bostadsrättsinnehavare och affärsidkare fått sin
egendom konfiskerad utan skälig kompensation.
Sociala och kulturella faktorer gör att kvinnor, etniska minoriteter och
handikappade hindras från att delta fullt ut i samhällslivet. Kvinnors deltagande
i politiken är exempelvis marginellt.
Europarådets ministerkommitté har tillsatt en särskild övervakningsgrupp för
Armenien och Azerbajdzjan för att kunna följa den demokratiska utvecklingen
i dessa båda länder. Sverige innehar ordförandeskapet i denna grupp.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Armenien har tillträtt:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
- kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade

konflikter och om handel med barn
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC) har endast undertecknats.
- Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen)
samt tilläggsprotokoll 6 om dödsstraffet

andra samvetsskäl. Den lag om alternativ militärtjänst som antogs 2004
föreskriver att sådan tjänst ska vara i tre och ett halvt år, vilket av Europarådet
har bedömts vara för lång period. Armenien har därför uppmanats att anta en
lag som är ”förenlig med europeiska normer”. Frågan är mot bakgrund av
konflikten kring Nagorno-Karabach mycket känslig. Vapenvägran betraktas
som opatriotiskt. En medlem av Jehovas vittnen fick fängelsestraff på två och
ett halvt år för "desertering", då han vägrat göra alternativ militärtjänst under
försvarsministeriets kontroll. Flera liknande fall har förekommit.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Enligt lag är tortyr förbjuden, men i praktiken är misshandel och bekännelser
framtvingade under tvång eller hot om tvång närmast rutinmässiga.

Det politiska våldet är synbart. Attentatet i parlamentet 1999 antogs ha
samband med den fredsuppgörelse om Nagorno-Karabach (NK) som då hade
framförhandlats. Attentatet har också senare följts av politiskt våld, till
exempel. i samband med val.

Polisbrutalitet anmäls sällan och om så sker finns en ovilja hos myndigheterna
att utreda det inträffade på ett tillfredsställande sätt. Den rapport om tortyr och
omänsklig behandling i Armenien som skrevs 2006 av europeiska kommittén
för förebyggande av tortyr har ännu inte kunnat offentliggöras på grund av
avsaknad av klartecken från den armeniska regeringen. Klagomålen på
polisbrutalitet har ökat under 2007. Åtminstone ett misstänkt dödsfall i häkte
rapporterades under året – den avlidnes kropp bar märken av misshandel och
polismän antas ligga bakom dådet.

4. Dödsstraff
I och med inträdet i Europarådet utfäste sig Armenien att inte tillämpa
dödsstraffet. År 2003 avskaffades dödsstraffet och i september 2003
ratificerade det armeniska parlamentet den europeiska konventionen om de
mänskliga rättigheterna och grundläggande friheternas sjätte protokoll om
avskaffande av dödsstraffet i fredstid. Det fanns inget större opinionsstöd för
att avskaffa dödsstraffet bland befolkningen eller hos politikerna. Inte minst
det ovan nämnda parlamentsattentatet har bidragit till att förståelsen för
avskaffande av dödsstraffet har varit begränsad.

Polisens rätt att hålla personer i häkte i upp till tolv timmar utan att underrätta
familjemedlemmar överskrids inte sällan. Likaså överskrids ofta tiden för rätten
att hålla personer i häkte utan åklagares samtycke.
Fängelseförhållandena är otillfredsställande och ibland direkt livshotande. En
frivilligorganisation, "Prison Monitoring Board", har tillstånd att besöka
fängelserna.
Förhållandena inom militärkåren är svåra. Ett antal värnpliktiga avlider varje år
på grund av självmord, pennalism och dödsskjutningar. Det finns numera
möjligheter till alternativ militärtjänstgöring med hänvisning till religiösa eller

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer. Människorättsorganisationer
hävdar att det finns fångar som kastats i fängelse endast av politiska skäl och
att situationen förvärrats på sistone. Ett uppmärksammat fall gällde före detta
utrikesminister Alexander Arzumanjan, som hölls inspärrad under fyra
månader 2007 utan rättegång, under förevändning att han skulle ha ägnat sig åt
penningtvätt.
Författningen garanterar fri rörlighet inom landet, liksom rätten att resa
utomlands och att utvandra. Vissa begränsningar av dessa rättigheter

förekommer dock. Myndigheterna kan vägra att utfärda utrikespass till
personer som anses ha kännedom om statshemligheter samt till värnpliktiga.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten är mycket bristfällig. Domstolsväsendet befinner sig i
omvandling och domare är fortfarande hänvisade till en förvirrande blandning
av sovjetisk lagstiftning och ny lagstiftning på det civil- och straffrättsliga
området. Det sovjetiska arvet tar sig bland annat uttryck i att åklagarna har att
oproportionerligt stort inflytande. En reform av rättsväsendet håller på att
genomföras och förändringar i straffrättslagstiftningen, som tar hänsyn till
vissa aspekter av mänskliga rättigheter, antogs år 2003. Även om den nya
lagstiftningen ska utgöra en förbättring, är det främsta problemet lagens
bristande efterlevnad.
Presidenten har enligt författningen inflytande över tillsättningen av samtliga
domare och chefsåklagare. Domstolarna ska enligt grundlagen vara oberoende
men utsätts i praktiken för starka påtryckningar från makthavarnas sida.
Rättsväsendet har hittills ensidigt gynnat statens intressen. En domare
avskedades nyligen sedan han fällt en dom som gick emot statens intressen.
Därtill är korruptionen utbredd inom domstolsväsendet, vilket inte borgar för
oberoende rättsprocesser. Framtvingade bekännelser, falska bevis och mutor
förekommer liksom att organisationer för mänskliga rättigheter förvägras
rätten att närvara vid rättegångar. Missbruk av statsmakten är stor på detta
område, och möjligheterna att få en rättvis rättegång är små.
Endast fem advokater uppges ha rätt att överklaga till den högsta rättsliga
instansen, för vilket krävs en särskild licens.
Särskilda militärdomstolar existerar inte, men däremot finns ett militärt
åklagarämbete.
En oberoende ombudsmannainstitution har inrättats. Detta gav till en början
upphov till friktioner med den verkställande makten, som under

uppseendeväckande former avskedade den första, kvinnliga ombudsmannen,
sedan hon kritiserat regeringen för brister när det gäller mänskliga rättigheter.
Efter denna inledande konfrontation har makthavarna intagit en
samarbetsvilligare inställning gentemot den nye ombudsmannen.
7. Straffrihet
Straffrihet är ett påtagligt problem. Få fall av påstådda brott begångna av
säkerhetsorganen undersöks och då endast efter kraftiga påtryckningar från
organisationer för mänskliga rättigheter. Få fall av brott inom det militära har
klarats upp eller åtföljts av domar eller disciplinära åtgärder.
Få fall av politiskt motiverade brott har klarats upp. Den rättegång som följde
på attentatet i parlamentet 1999 resulterade i att flertalet av de elva anklagade
frigavs. År 2004 dömdes några av de anklagade till livstids fängelse för påstådd
inblandning i attentatet. Dock reses frågetecken kring domarnas riktighet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Enligt Freedom House rapport för 2007 tillhör Armenien en grupp länder med
icke-fria massmedia. Yttrandefriheten är begränsad, inte minst på grund av
oppositionens svårigheter att få tillgång till tv-mediet. Tv och radio kontrolleras
av regeringen och det finns idag inga verkligt oberoende tv-stationer kvar i
landet. Man har också försökt begränsa sändingsområdet för Radio Free
Europe. Oppositionspolitiker och andra oliktänkande släpps inte fram i tv. En
av de få oberoende tv-kanalerna, ”Gala” i Gyumri, tvingades upphöra med sina
sändningar under 2007, sedan man dristat sig till att sända ett reportage från
förre presidenten och numera oppositionspolitikern Ter-Petrossians
valkampanj.
Enligt Reporters sans frontières gradering av pressfriheten i världen kom
Armenien 2007 på 77:e plats bland 169 länder, mellan Haiti och Kenya.
Tidningar är någorlunda fria, åtminstone i huvudstaden Jerevan, men de läses
av få. Självcensur är enligt uppgift vanligt förekommande hos journalister. Våld
och hot mot journalister har i ökande utsträckning förekommit under 2007.

Den frispråkiga tidningen ”Tjorrord Isjchanutiun” utsattes för ett politiskt
betingat attentat under presidentvalskampanjen hösten 2007. Chefredaktören
för den oppositionella tidningen Zjamanak Jerevan, Arman Babadzjanjan,
dömdes till tre och ett halvt års fängelse för vapenvägran, en ovanligt sträng
dom som allmänt anses vara ett straff för hans kritiska journalistik.

Arvet från Sovjetunionen är ännu inte helt övervunnet och politisk likgiltighet
och apati råder i stor utsträckning. Armenien är ett klansamhälle, där släktskap
och affärsrelationer binder människor samman snarare än ideologi. Innehavare
av politiska ämbeten har inte sällan kopplingar till korruption och annan
kriminell verksamhet.

Religionsfriheten är grundlagsfäst men är i praktiken kringskuren av olika lagar.
1991 års religionslag ger den armenisk-ortodoxa kyrkan särskilt gynnad
ställning som statskyrka och den samhälleliga acceptansen av nya religiösa
rörelser är begränsad. Religiösa sammanslutningar – särskilt icke-traditionella
religiösa grupper som Jehovas vittnen - bemöts med misstänksamhet,
fördomar och trakasserier. Antalet rapporter om trakasserier mot religiösa
grupper har minskat men detta tros främst bero på att många anhängare har
lämnat landet.

Armenien har intagit en avvisande hållning till att använda fingeravtryck vid
identifiering av röstande, trots att detta rekommenderats av såväl Europarådet
som OSSE/ODIHR.

Mötesfrihet garanteras i grundlagen och respekteras i princip i praktiken, även
om vissa undantag förekommer. Flera fall har rapporterats där politiska partiers
eller andra organisationers offentliga möten störts av polis eller andra av
myndigheterna värvade element, vilket haft till följd att mötesfriheten upplevs
som beskuren.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Armeniens politiska system har kännetecknats av en stark presidentmakt.
Parlamentets roll har varit begränsad. I november 2005 ordnades en
folkomröstning om en ny författning. Omfattande oegentligheter ägde rum
inför och under denna folkomröstning, men även om den inte genomfördes på
ett oklanderligt sätt kommer den så småningom, om och när de nya
bestämmelserna trätt i kraft, att innebära betydande förbättringar. Presidentens
makt ska minskas och mer makt ges åt premiärministern och parlamentet. Den
nya författningen införs stegvis och ska vara fullt genomförd vid presidentvalet
2008. En viktig nyordning som infördes den 1 juli 2006 var medborgarnas rätt
att vända sig med klagomål till författningsdomstolen i vissa fall.
Partiväsendet, liksom det civila samhällets institutioner, är svagt utvecklat.

Nyval till parlamentet ägde rum i maj 2007. I OSSE/ODIHR:s slutgiltiga
bedömning uppgavs valet i stort sett ha gått till i överensstämmelse med
internationella normer för demokratiska val. Samtidigt konstaterades mycket
omfattande brister, både under valkampanjen, på själva valdagen och vid
rösträkningen under valnatten. Oegentligheterna gällde röstköp, mutor,
skrämselpropaganda, hot, olaga telefonavlyssning, ojämlika villkor för tillträde
till massmedierna, partiernas ogenomskinliga finansiering, regeringens
utnyttjande av sin maktposition, valfusk med mera.
De armeniska oppositionspartierna och ett stort antal enskilda organisationer
fördömde valets genomförande och betecknade det som ”skamligt”. Förre
presidenten Levon Ter-Petrossian uttryckte sig på följande sätt: ”Trots att de
nyligen hållna parlamentsvalen bedömdes positivt av det internationella
samfundet, var de kanske de mest vanhedrande i vårt lands historia, ty
valfusket doldes så listigt att inte ens valövervakarna kunde upptäcka det.”
Valkampanjen inför presidentvalet i februari 2008 påbörjades under hösten
2007. Oegentligheter liknande dem som förekom inför parlamentsvalet i maj
2007 har iakttagits: mutor, hot, misshandel, trakasserier, användning av
administrativa resurser, skrämselpropaganda, bristande pressfrihet,
smutskastning, telefonavlyssning m.m. En av de få oligarker som vågat sälla sig
till oppositionen, Chatjatur Sukjasian, har utsatts för vad som kallats för
”ekonomisk terror” från makthavarnas sida.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Enligt grundlagen har medborgare rätt att bilda och tillhöra fackföreningar. I
praktiken har fackföreningsväsendet försvagats på grund av hög arbetslöshet
(uppåt 30%) och dålig ekonomi. Framgångsrika arbetsgivare uppmanas ofta av
staten att själva sätta löneskalorna och industriledare sätter ofta löner utan att
samråda med de anställda.
Strejkrätt finns men strejker förekommer sällan eftersom det varken finns
finansiella resurser att genomföra en strejk eller rättsligt skydd mot repressalier.
Fackföreningar kan i princip bli medlemmar av internationella organisationer.
Armenien har ratificerat sju av ILO:s centrala konventioner på området.
Ett allvarligt problem är statens bristande respekt för den privata äganderätten.
Särskilt i Jerevan har många bostadsrättsinnehavare och affärsidkare blivit
vräkta utan att få skälig kompensation.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Efter att tidigare ha haft en relativt väl utbyggd sjuk- och hälsovård och hög
läkartäthet har läget försämrats påtagligt i och med landets ekonomiska
problem. Medellivslängden sjunker men spädbarnsdödligheten minskar. Abort
utgör fortfarande den vanligaste formen av födelsekontroll. Enligt
regeringsbeslut skall hälsovården bli kostnadsfri.
12. Rätten till utbildning
Utbildningsväsendet är väl utbyggt, och traditionellt står sig Armenien väl i
jämförelse med andra länder i före detta Sovjetunionen. Utbildningen är allmän
och i princip gratis. Den ekonomiska krisen har emellertid drabbat
utbildningsväsendet hårt med bristande resurser som följd. Vid de flesta
lärosäten går det numera att köpa sina examina för pengar. Läraryrket är ett
utpräglat låglöneyrke med låg status och dominerat av kvinnor.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Inkomstfördelningen är synnerligen sned i Armenien. Inkomstklyftorna växer

oroväckande och landsbygdsbefolkningen blir allt fattigare. Majoriteten av
befolkningen lever i fattigdom såsom denna definieras av myndigheterna. Cirka
43 procent uppges leva under fattigdomsstrecket (mindre än 2 USD per dag)
medan 16 procent räknas till de extremt fattiga med en inkomst på 1 USD per
dag. Antalet extremt fattiga har inte minskat. Den av regeringen fastställda
minimilönen räcker inte att leva på. Enligt UNDP:s Human Development
Index för 2007 kommer Armenien på 83:e plats, i samma kategori som Kina
och Turkiet.
En mycket viktig faktor för levnadsstandarden utgörs av de valutaöverföringar
som görs av armenier i utlandet. Dessa uppgår enligt Världsbanken till 700
miljoner USD per år – att jämföra med den armeniska statsbudgeten på drygt 1
miljard USD per år.
Den svåra ekonomiska situationen har lett till betydande utflyttning. Under de
senaste tio åren har befolkningen minskat från cirka 3,7 miljoner 1989 till
nuvarande nivå på ungefär tre miljoner.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Diskriminering grundad på ras, kön, religion, handikapp eller språk är
förbjuden enligt grundlagen. Sociala och kulturella faktorer hindrar emellertid
kvinnor, etniska minoriteter och handikappade att delta fullt ut i samhällslivet.
I teorin åtnjuter kvinnor samma rättigheter som män, men inte i praktiken. I
dag domineras det armeniska samhället av män. Jämställdhet mellan könen är
än så länge en icke-fråga. Kvinnors deltagande i det politiska livet är marginellt,
under 10%. I nuvarande regering finns det endast en kvinnlig minister,
kulturminister Hasmik Poghosian. I parlamentet är f.n. 12 av de 131
ledamöterna kvinnor.
Det finns ingen lag som förbjuder en man att misshandla sin hustru. Få fall av
våld inom hemmets väggar polisanmäls.

Det finns inget förbud mot prostitution, däremot är koppleri förbjudet.
Rapporter om handel med kvinnor förekommer och antalet fall av
människohandel har ökat. Statens intresse för att ta itu med problemet har varit
begränsat men ett större engagemang har på senare tid kunnat förmärkas.
15. Barnets rättigheter
De förmåner som erbjuds barn, är mycket begränsade. Skolgång är obligatorisk
till 16 års ålder och avgiftsfri. I praktiken är förhållandena i skolorna ofta
undermåliga, och föräldrarna får skjuta till pengar för att betala lärarna.
Barn garanteras fri sjukvård upp till åtta års ålder för vissa sjukdomar och vid
akutfall. Kvaliteten på vården är inte sällan undermålig, och ofta erfordras
pengar för att få adekvat läkarvård.
Barn kan få arbeta från 16 års ålder och med vissa undantag redan från 14 års
ålder, om läkare och fackförening tillstyrkt. Barn under 18 år får enligt lagen
inte engageras i svåra eller farliga arbeten, nattarbete eller andra arbeten, som
kräver mer än sex timmars arbetsdag per dygn. Armenien har ratificerat ILO:s
konvention 182 angående de mest krävande formerna av barnarbete.
Det finns ett växande antal gatubarn i Armenien. Då föräldrars ekonomi inte
ger dem möjlighet att garantera sina barn utbildning, placeras ett stort antal
barn på barnhem för föräldralösa. Antalet sådana barn har blivit så stort att
regeringen beslutat betala bidrag till de föräldrar som tar tillbaka sina barn från
dessa barnhem. I övrigt litar regeringen på att utländska bidragsgivare ska
stödja gatubarnen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Armenien är ett etniskt mycket homogent land, ungefär 95 procent av
befolkningen utgörs av etniska armenier. Konflikten om Nagorno-Karabach
ledde till att nästan hela den azeriska minoriteten lämnade Armenien. De få
azerier, som valt att stanna, lever isolerade och utsätts för social diskriminering.

Det finns dock inga rapporter om diskriminering av ryssar, judar, greker och
assyrier som lever i Armenien. Den största minoriteten, de kurdiska yeziderna,
uppger att den ibland diskrimineras av lokala myndigheter.
Inga företrädare för de nationella minoriteterna finns representerade i vare sig
parlament eller regering.
Toleransen mot andra religiösa grupper än anhängare till den kristna armeniska
kyrkan är alltjämt begränsad.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuellt umgänge mellan män var tidigare förbjudet. I den nya strafflagstiftning
som antogs häromåret, togs den artikel som straffbelade homosexuellt
umgänge bort. Homosexualitet är dock fortfarande inte socialt accepterat i det
armeniska samhället, vilket gör att homosexuella döljer sin läggning för
omgivningen. Trakasserier på grund av sexuell läggning uppges ha utförts av
polis och militär.
Några uppgifter om bisexuella och transpersoners situation föreligger inte.
18 Flyktingars rättigheter
Över 300.000 etniska armenier flydde till Armenien från Azerbajdzjan i
samband med Nagorno-Karabachkonflikten 1988. Dessa beviljades
flyktingstatus. Många av dem väntar fortfarande på att integreras i det
armeniska samhället. Cirka 12 000 personer bor i temporära bostäder, så
kallade "shelters". En medborgarskapslag från 1996 ger etniskt armeniska
flyktingar rätt att få armeniskt medborgarskap, förutsatt att de är statslösa samt
har bott i landet i tre år. Intresset att söka medborgarskap är dock litet då
många flyktingar upplever att flyktingstatus erbjuder större trygghet.
Rapporter finns om flyktingar, som tvingats återvända till länder där de riskerar
förföljelse. Det finns en trend bland flyktingar - liksom bland stora delar av
befolkningen i övrigt - att lämna landet, främst på grund av den svåra
ekonomiska situationen.

19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt grundlagen har funktionshindrade rätt till kostnadsfri hjälp från
samhället. I praktiken är dock regeringens svårigheter att leva upp till sina
åtaganden påtagliga, och den hjälp som ges är högst rudimentär. Trots ökade
anslag till hälso- och sjukvård tycks dessa medel inte ha kommit de
funktionshindrade till godo. Många statliga institutioner för funktionshindrade
har stängts på grund av bristande finansiering, och de flesta funktionshindrade
försörjs av sina familjer eller tack vare internationella donationer.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Regeringen respekterar i allmänhet inhemska och internationella organisationers
rätt att övervaka frågor om mänskliga rättigheter. Det finns ett antal
oberoende organisationer för mänskliga rättigheter, som öppet kritiserar vad de
finner utgöra brott mot de mänskliga rättigheterna. Internationella
rödakorskommittén har tillträde till fängelser och häkten.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Europarådets ministerkommitté har tillsatt en särskild övervakningsgrupp för
Armenien och Azerbajdzjan för att regelbundet kunna följa den demokratiska
utvecklingen i dessa båda länder. Sverige innehar för närvarande.
ordförandeskapet i denna kommitté. OSSE (organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa) har kontor i Jerevan och förmedlar utbildning och
rådgivning i frågor om mänskliga rättigheter. FN-kontoret i Jerevan övervakar i
viss mån läget med avseende på de mänskliga rättigheterna. FN:s
utvecklingsprogram UNDP gör insatser på området mänskliga rättigheter,
bland annat i jämställdhetsfrågor.
Den handlingsplan för samarbetet mellan Armenien och EU inom ramen för
EU:s grannlandspolitik som undertecknades den 14 november 2006, innehåller
två prioriterade områden som gäller mänskliga rättigheter: stärkandet av
demokratiska strukturer och av rättssamhället samt ökad respekt för mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter.

I den samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Södra Kaukasien t.o.m.
2009 som antogs av regeringen i januari 2006, föreskrivs att ”det huvudsakliga
målet för utvecklingssamarbetet i Armenien skall vara att stödja
demokratiprocessen och öka respekten för de mänskliga rättigheterna. I detta
arbete skall de fattigas perspektiv vara vägledande”. Svenska Sida stödjer
insatser för demokrati och mänskliga rättigheter i Armenien bland annat
genom UNDP:s utvecklingsprogram och Ombudsmannen. . Sidas
utvecklingssamarbete med Armenien skall fasas ut.

Mänskliga rättigheter i Turkmenistan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Efter det oväntade regimskiftet i Turkmenistan i december 2006 – februari
2007 befinner sig landet i något av ett övergångsskede. I detta skede kan vissa
små förbättringar även noteras inom området mänskliga rättigheter. Den nye
presidenten, Gurbanguly Berdimuhamedow, har gjort uttalanden om behovet
av respekt för mänskliga rättigheter och vikten av ett förbättrat samarbete med
de internationella organisationer som arbetar inom detta område. Att
förverkliga dessa avsikter i ett samhälle som länge varit totalitärt kommer dock
att ta avsevärd tid. Likväl förefaller många internationella bedömare vara
beredda att ta fasta på de utfästelser om förbättringar som landets nye
president givit
Landet är dock fortfarande en enpartistat. Såväl parlament som regering saknar
reellt inflytande. Istället intar en fjärde maktgren, Folkets råd, med presidenten
som ordförande, positionen som landets högsta maktorgan.

avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW) men inte det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt (som inte heller har undertecknats)
− Konventionen mot tortyr (CAT) men inte det fakultativa protokollet
om förebyggande av tortyr (som inte heller har undertecknats)
− Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi.
− Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
Turkmenistan har dock inte undertecknat eller tillträtt:
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden
− Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (ICC).

Personkulten kring den förre presidenten Nijazov har tidigare genomsyrat hela
samhället. Under den tid som gått efter hans död har denna kult i viss mån
avtagit. Han omtalas inte längre som den ”Store Türkmenbaşi” (”alla
turkmeners fader”) utan rätt och slätt som ”den förste presidenten”. Hans
efterträdares strävan att framhäva sin egen person synes vara betydligt mera
begränsad. Fortfarande saknas politisk opposition helt och hållet. Såväl
enskilda individer som det civila samhället kontrolleras hårt av
säkerhetstjänsten.

Turkmenistan har hittills endast i mycket begränsad utsträckning rapporterat
till berörda FN-kommittéer om konventionernas tillämpning (konventionen
om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering respektive konventionen
om barnens rättigheter) och då med flera års försening. Det är värt att notera
att Turkmenistan under 2007 förklarat sig berett att ta emot ett antal
FNrapportörer som tidigare vägrats inresa. Dessutom har på presidentens
initiativ tillsatts en interdepartemental kommission som, med UNDP:s bistånd,
skall förbättra landets möjligheter att uppfylla de rapporteringskrav till FNsystemet som följer av konventionsundertecknandena.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Turkmenistan har tillträtt:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
samt de fakultativa tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Till skillnad från 2006 har det under 2007 inte förekommit uppgifter om
dödsfall under mystiska former, till exempel av journalister som kritiserat
regimen. Däremot rapporterar fortfarande ett flertal internationella

organisationer om användning av tortyr i häkten och fängelser, ofta som ett
sätt att tvinga fram bekännelser. Fallen av tortyr och misshandel ökade
markant i samband med utredningarna av det påstådda attentatet mot
dåvarande president Nijazov i november 2002. Även släktingar till dem som
anklagades för inblandning i attentatet rapporteras ha utsatts för hotelser och i
vissa fall tortyr. Ett antal av dem har dock under det gångna året frisläppts.
Förhållandena på landets fängelser är mycket bristfälliga. Fängelserna är
överfulla och de sanitära villkoren undermåliga. Sjukdomar som tuberkulos
sprids snabbt och det råder brist på mat och mediciner. Många interner måste
för att överleva förlita sig på att släktingar och vänner levererar mat. De fångar
som är dömda enligt lagen om ”fosterlandsförrädare” får inte ta emot matpaket
utifrån. Flera dödsfall i fängelser har inträffat till följd av ohälsosamma
förhållanden. Internationella rödakorsetkommitténs, ICRC, strävan att få
tillträde till fängelser möter fortfarande på visst motstånd från myndigheternas
sida.
Presidentens årliga amnestier, som numera synes ha blivit något av en tradition,
föranleds, enligt flera organisationer för mänskliga rättigheter, främst av att
fängelsesystemet inte fysiskt klarar av att hantera alla fångar. Det bör också
noteras att politiskt misshagliga fångar tidigare inte har omfattats av amnestin,
som främst tycks omfatta personer dömda för stöld eller narkotikabrott. Men
2007 släpptes även ett tiotal politiska fångar, bland annat landets tidigare Mufti
(rättslärd uttolkare av den islamska religiösa lagen).

övervakning.
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer i stor omfattning. Särskilt utsatta
är personer, som utpekas som kritiska mot regeringen. Vanligtvis grips dessa
efter anklagelser, som inte är relaterade till politisk verksamhet.
Även om kravet på utresevisum formellt avskaffades i januari 2004 har
myndigheterna stora möjligheter att godtyckligt avgöra vem som i praktiken
kan resa utomlands. Värt att notera är dock att under 2007 tilläts ett litet antal
personer som tidigare varit politiskt förföljda att lämna landet (bland annat ett
utdraget och internationellt uppmärksammat fall med direkt anknytning till
Sverige). De tidigare begränsningarna för befolkningen att röra sig inom rikets
gränser har tagits bort under 2007.
Ett vanligt förekommande problem är att myndigheterna konfiskerar
privatbostäder. Detta sker ofta i samband med att fastigheter rivs för att lämna
plats för lyxbostäder eller offentliga byggnader. De personer som drabbas får
ringa eller ingen ersättning.

4. Dödsstraff
Turkmenistan avskaffade dödsstraffet 1999.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssystemet har i stort sett inte förändrats sedan sovjettiden. I praktiken är
rättsväsendet underställt presidenten, som har makt att tillsätta och avsätta alla
domare. Det finns lokala och regionala domstolar samt en Högsta domstol.
Enligt lagen skall rättegångar vara offentliga och åtalade, som inte har råd med
försvarsadvokat, skall förses med en försvarsadvokat genom statens försorg.
Dessa rättigheter respekteras dock inte alltid i praktiken och få advokater är
verkligt oberoende.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Säkerhetstjänstens uppgift har varit att kontrollera medborgarna.
Organisationen antas vara effektiv och ha mycket god kännedom om vad som
sker i samhället. Såväl den egna befolkningen som utländska besökare och
diplomater övervakas genom personlig bevakning, telefonavlyssning och
kontroll av e-post. Det saknas lagliga begränsningar vad gäller avlyssning och

Säkerhetsministeriet rapporteras hålla öppet några timmar i veckan för att ta
emot medborgarnas eventuella klagomål om brott mot de mänskliga en det är
oklart hur detta fungerar i praktiken. Det finns även en särskild kommission
för mänskliga rättigheter, som enligt uppgift regelbundet tar emot klagomål.
Men kommissionen verkar inte ha någon reell makt att ta itu med problemen.
Det bör i sammanhanget generellt påminnas om att myndighetsutövningen

från polisen och säkerhetsorganens sida ofta kännetecknas av godtycke, vilket
sätter rättssäkerheten ur spel.
7. Straffrihet
Straffrihet, det vill säga underlåtenhet från statens sida att beivra och bestraffa
brott och särskilt brott begångna av representanter för staten, är ett problem.
Visserligen förekommer med jämna mellanrum att polis och säkerhetstjänst
undersöks, enligt uppgift för att utreda anmälningar om tortyr och misshandel.
Det finns dock anledning att misstänka att detta är ett sätt att göra sig av med
illa omtyckta tjänstemän snarare än en process för att värna de mänskliga
rättigheterna.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och tryckfrihet föreskrivs i konstitutionen men i praktiken är dessa
rättigheter kraftigt beskurna. Alla media kontrolleras av staten. Kritik mot
presidenten och regeringen är närmast otänkbar.
Staten finansierar nästan alla tryckta media och censurerar dagstidningar.
Endast en dagstidning utges på ryska (en närmast ordagrann översättning av en
motsvarande turkmenskspråkig). Det är mycket svårt, närmast omöjligt, att få
tag på tidningar från utlandet. Prenumerationen på utländsk press motarbetas
och förhindras. Alla tryckpressar och kopieringsmaskiner i landet måste
registreras, varvid en person måste anges som ansvarig för det som trycks och
kopieras.
I den rankning av pressfriheten som organisationen ”Reportrar utan gränser”
gjorde år 2006 i 169 länder, hamnar Turkmenistan på plats 167. Organisationen
ansåg att läget för media var oförändrat jämfört med 2005.
De som har råd att köpa en egen parabol kan se satellit-TV med flera utländska
kanaler.
Den enda internetleverantören är statlig och det finns tecken på att
e-postkommunikation övervakas. Allt tyder också på att besöken på

oppositionella hemsidor, som etablerats på servrar utomlands, registreras av
myndigheterna. Andra sidor är helt blockerade. Presidenten har visserligen
pläderat för en stark utbyggnad av Internet-tillgången, inte minst inom
skolsystemet och på landsbygden, men detta verkar ännu inte ha omsatts i
praktiken i någon större utsträckning. De flesta invånare har inte heller råd
med internet.
Konstitutionen föreskriver förenings- och församlingsfrihet, men i praktiken är
dessa rättigheter begränsade. Det enda registrerade politiska partiet är
Demokratiska partiet – det före detta Kommunistpartiet. Inga andra politiska
partier har enligt myndigheterna uppfyllt kraven för att bli registrerade. Det är
inte förbjudet att tillhöra något annat parti än Demokratiska partiet, men de
som öppet gör det, uppges ha utsatts för trakasserier och i vissa fall blivit av
med sina arbeten.
Även enskilda organisationer uppger att det är mycket komplicerat att bli
registrerad. Endast ett fåtal, cirka 30, ”verkligt oberoende” organisationer
finns. Ingen av dessa sysslar dock med mänskliga rättigheter utan är
verksamma främst inom andra, mindre utsatta eller känsliga områden.
Det krävs tillstånd för att ordna offentliga möten och demonstrationer och
sådana utfärdas sällan. Organisationer, som inte är registrerade, tillåts inte hålla
demonstrationer.
Konstitutionen påbjuder religionsfrihet men denna är i praktiken begränsad.
Alla religiösa samfund måste registrera sig och för att göra det krävs minst 500
medlemmar på varje ort där registrering önskas. I början av 2004 avskaffades
de tidigare bestämmelserna om straff gentemot icke-registrerade religiösa
samfund. Samtidigt gjordes vissa ändringar i bestämmelserna, vilket lett till att
förutom de tidigare registrerade sunnimuslimska och ryskortodoxa
grupperingarna, ytterligare ett tiotal samfund har registrerats. Även om ett
samfund fått officiell registrering kan deras möten och sammankomster
utsättas för trakasserier från myndigheterna.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Det senaste parlamentsvalet, som hölls i december 2004, resulterade i att alla
50 invalda representerar presidentens parti. Samtliga kandidater var utvalda och
godkända i förhand av regeringen. Parlamentet stöder rutinmässigt
presidentens förordningar och kan inte betraktas som oberoende. Inga
oppositionspartier tillåts verka.
Vid presidentvalet i februari 2007, som följde efter Nijazovs död, ställde sex
kandidater upp, alla representerande samma parti. Gurbanguly
Berdymuhamedow valdes till ny president. Röstdeltagandet uppgavs vara 98,6
procent. Företrädare för oppositionen tilläts inte delta i valet, som kritiserades
för att inte ha varit fritt och rättvist.
I Turkmenistan finns även en fjärde maktgren, det så kallade Folkets råd.
Sommaren 2003 utarbetades flera nya tillägg till grundlagen, vilka bland annat
medförde att Folkets råd blev landets högsta maktorgan. Rådet består av
presidenten, parlamentsledamöter, regeringen, riksåklagaren, guvernörerna,
representanter för äldreråd, ungdomsorganisationer, fackföreningar etc.
Presidenten är ordförande för Folkets råd, som har till uppgift att godkänna
grundlagen och ändringar av denna, besluta om datum och förutsättningar för
val och folkomröstningar och godkänna program för landets politiska,
ekonomiska och sociala utveckling.
Kvinnorna är underrepresenterade i det politiska livet. 14 av 50
parlamentsledamöter är kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering inom arbetslivet på grund av kön, hudfärg, religion eller politisk
åsikt är förbjuden men förekommer i viss utsträckning, i synnerhet gentemot
etniska minoriteter.
Den normala arbetsveckan är 40 timmar. Enligt uppgift skall minimilönen ha

fastställts till 75 US-dollar i månaden men det är oklart om denna bestämmelse
tillämpas på alla arbetsplatser. Det finns inga fastställda hälso- och
säkerhetsnormer för arbetsplatserna. Lagen nämner inte uttryckligen något om
fackföreningar. De fackföreningar som existerar kontrolleras av regeringen.
Tvångsarbete är förbjudet men lär, enligt bland annat internationella
organisationer för mänskliga rättigheter, förekomma i viss utsträckning.
Turkmenistan har tillträtt Internationella arbetsorganisationens, ILO,
konventioner om föreningsfrihet och förhandlingsrätt, icke-diskriminering i
arbetslivet och förbud mot tvångsarbete men som nämnts ovan är
tillämpningen i många fall bristfällig. Turkmenistan har inte tillträtt
ILOkonventionerna om förbud mot barnarbete (jämför punkt 15 nedan).
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det är svårt att få tillgång till tillförlitliga uppgifter om hälsosektorns
finansiering. Många bedömare hävdar att korruption och mutor är ofta
förekommande inom hälso- och sjukvården. Som en av sina första
ämbetsåtgärder förklarade den nye presidenten sin avsikt att satsa på en
uppbyggnad av landets sjukvård, inte minst för att motverka den delvisa
nedmontering av sjukvården som hans företrädare genomförde. Att uppnå en
godtagbar sjukvårdsstandard i hela landet torde dock inte bara kräva avsevärda
finansiella och mänskliga resurser utan även avsevärd tid. Det tilltagande
narkotikamissbruket i landet och därav ökande förekomst av hiv synes ännu
inte ha fått tillräcklig uppmärksamhet från myndigheternas sida.
Det är i sammanhanget värt att notera att mycket av den senaste statistiken
inom hälsovårdsområdet som WHO kan redovisa härrör från år 2002 (i vissa
fall från 1998).
12. Rätten till utbildning
Bristerna i utbildningssektorn utgör ett allvarligt problem i Turkmenistan. Flera
år av nedskärningar har medfört att standarden för såväl grundskola som högre
utbildning kraftigt försämrats. Grundutbildningen förkortades under den förre
presidents tid då det också rådde stor brist på lärare och undervisningsmaterial.

Ryskspråkigt undervisningsmaterial fick inte användas, trots att det många
gånger helt saknades motsvarande material på turkmenska. Den förkortade
skolgången innebar att studenter från Turkmenistan endast i undantagsfall
betraktades som behöriga för studier vid universitet utomlands. Samtidigt
erkände inte de turkmenska myndigheterna utländska diplom och examina.

på högre tjänster inom statlig förvaltning och företag. De flesta
kvinnor arbetar inom lågavlönade sektorer såsom hälsovård och utbildning.

Även på detta område har dock den nuvarande presidenten tillkännagivit
förändringar: skolgången har åter förlängts och ett samarbete och utbyte med
utländska läroinstitutioner (främst i Ryssland) har inletts.

Våld mot kvinnor i hemmen är utbrett. Många brott av detta slag anmäls aldrig
och problemet diskuteras inte i samhället. Handel med kvinnor för prostitution
är ett problem och det finns ingen lagstiftning mot människohandel.

Grundskoleutbildningen är obligatorisk och utbildning är officiellt avgiftsfri.
Det är dock vanligt förekommande med mutor för att få en av landets få
universitetsplatser.

15. Barnets rättigheter
Regeringen har inte avsatt tillräckliga resurser för att säkra barnens
grundläggande behov. Särskilt hälsosituationen är dålig med hög
barnadödlighet.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
I ett fortfarande så slutet land som Turkmenistan är det svårt att få en
uppfattning om de allmänna livsvillkoren. Inte minst gäller detta för
landsbygden och mindre städer, dit utlänningar ofta har hindrats att resa. Flera
utomstående bedömare talar dock om utomordentligt svåra levnadsvillkor på
många håll, inte minst i de regioner där arbetslösheten uppskattas vara över 50
procent.
I UNDP:s Human Development Report 2006 (FN:s fattigdomsindex) hamnar
Turkmenistan på plats 109 med ett Index på 0,713 (således i ungefärlig nivå
med länder som Syrien, Nicaragua och Moldavien). Index uppvisar en svagt
neråtgående trend.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Lagen förbjuder diskriminering på grund av kön men i praktiken görs inte
tillräckligt för att motverka sådan diskriminering. Kvinnorna är
underrepresenterade

Kvinnor på landsbygden har generellt sämre utbildning än kvinnor i städerna
och de tar mer sällan arbete utanför hemmen.

Minimiåldern för att få arbeta är 16 år. Visserligen har Turkmenistan, som enda
land i Centralasien, en lag som förbjuder barnarbete men tillämpningen och
efterlevnaden brister många gånger. Det är inte ovanligt att barn så unga som
tio år hjälper till att arbeta med bomullsskörden.
Värnplikt inträder vid 18 års ålder, men det finns en möjlighet för den som så
önskar att börja värnpliktsutbildningen redan från 17 års ålder.
Några uppgifter om förekomst av barnsoldater eller fängslande av barn har inte
kunnat konstateras.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Som en följd av den förre presidentens program för att främja det turkmenska
nationsbyggandet upplever många minoritetsgrupper, varav ryssar och uzbeker
utgör de största, fortfarande att de diskrimineras. Turkmeniskan är det enda
officiella språket och har kommit att i ökande omfattning ersätta ryskan på
många områden. Antalet skolor med undervisning på ryska har minskat kraftigt
de senaste åren. All universitetsutbildning skedde under den förra regimen
endast på turkmenska, men troligtvis kommer den nya ledningen att åter ge

större utrymme för utbildning på ryska. Ingen undervisning i turkmenska
erbjuds för vuxna, vilket innebär att den som behöver lära sig turkmenska för
att få tillgång till högre utbildning måste ha råd att anlita privatlärare.
Icketurkmener uppger även att de diskrimineras på arbetsmarknaden, särskilt vad
gäller högre tjänster.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella handlingar mellan män är förbjudet enligt lag men åtal enligt
denna paragraf är enligt uppgift ovanliga. Homosexualitet mellan kvinnor har
aldrig reglerats i lag.
Traditionella värderingar gör att HBT-personer knappast är socialt accepterade.
Personer som väljer att öppet visa sin homosexualitet riskerar att utsättas för
trakasserier av omgivningen. Det verkar däremot inte förkomma någon
systematisk förföljelse av homosexuella från myndighetshåll.
18 Flyktingars rättigheter
Regeringen samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR för att bedöma
flyktingars status och för att bistå dem med hjälp. Landets flyktingar kommer
framför allt från Afghanistan men även från Tadzjikistan. I övrigt söker få sin
tillflykt i Turkmenistan.
Värt att uppmärksamma är att myndigheterna under sommaren 2005 gav
medborgarskap åt cirka 13 000 flyktingar från Tadzjikistan (etniska turkmener).
Ytterligare cirka 3 000 flyktingar beviljades permanent uppehållstillstånd.
Turkmenistan har även samarbetat aktivt med det internationella samfundet
avseende leveranser av humanitär hjälp till flyktingar i Afghanistan.
19. Funktionshindrades rättigheter
Diskriminering av funktionshindrade förekommer i viss utsträckning på
arbetsmarknaden och inom utbildningssektorn. Från statens sida har mycket
lite gjorts för att komma till rätta med dessa problem. Funktionshindrade får
vissa statliga bidrag men dessa är inte tillräckliga för att klara en dräglig

levnadsstandard. Barn med funktionshinder går i särskilda internatskolor.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det civila samhället är fortfarande synnerligen begränsat och övervakas av
säkerhetstjänsten. Inga lokala eller internationella frivilligorganisationer för
mänskliga rättigheter kan verka i Turkmenistan.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, liksom även flera
FN-organ har tidigare haft ytterst begränsade möjligheter att genomföra några
insatser på området mänskliga rättigheter i landet. Från såväl OSSE som FN
rapporteras dock numera om en begynnande attitydförändring hos
myndigheterna, varigenom dessa organisationers möjligheter att verka även för
mänskliga rättigheter ökar.
Sverige bedriver inget bilateralt utvecklingssamarbete i Turkmenistan.

Mänskliga rättigheter i Uzbekistan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för mänskliga rättigheter (MR) är fortsatt mycket dålig i Uzbekistan.
Den negativa trend som inleddes när myndigheterna slog ned
demonstrationerna i Andizjan i maj 2005 har fortsatt. ”Kamp mot terrorism”
och ”muslimsk extremism” har tagits som förevändningar för en hårdare
kontroll av vad som myndigheterna betraktar som potentiella politiska
”riskgrupper”.
I det annars så mörka läget för mänskliga rättigheter är den enda ljusglimten att
dödsstraffet formellt avskaffades vid årsskiftet 2007/2008.
Inskränkningarna i församlings- och yttrandefriheten består och ett stort antal
enskilda organisationer har antingen tvingats lägga ned sin verksamhet eller
starkt begränsa den.
Myndigheternas negativa inställning till internationella organisationer består.
OSSE:s (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) möjligheter att
verka i landet är tämligen begränsade. Ej heller har FN:s flyktingorgan,
UNHCR, kunnat återuppta sin verksamhet.
Landet styrs av en stark president. Det presidentval som genomfördes i
december 2007 kan inte betecknas som fritt eller rättvist.
Yttrandefriheten inskränks bland annat genom strikta lagar om registrering av
partier, organisationer och medier. Flera oppositionella har gripits eller
tvångsomhändertagits med hänvisning till att de är i behov av psykiatrisk vård.
Oppositionspartier tillåts inte registrera sig och kan därför inte verka fritt.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Uzbekistan har ratificerat:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och
dess protokoll om enskild klagorätt men inte protokollet om
avskaffandet av dödsstraffet (som inte heller har undertecknats).
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW) men inte protokollet om enskild klagorätt (som inte
heller har undertecknats)
- Konventionen mot tortyr (CAT) men inte protokollet om
förebyggande av tortyr (som inte heller har undertecknats).
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) men inte protokollen om
barn i väpnade konflikter och om handel med barn, barnprostitution
och barnpornografi (som inte heller har undertecknats)
Uzbekistan har inte undertecknat eller tillträtt flyktingkonventionen och inte
heller det tillhörande protokollet från 1967. Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen (ICC) har undertecknats men ännu inte ratificerats.
Uzbekistan har inte tillträtt konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder eller konventionen mot påtvingade försvinnanden.
Uzbekistan har rapporterat till de flesta av de FN-kommittéer som övervakar
att konventionerna efterlevs.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Generellt sett har respekten för dessa rättigheter försämrats efter
demonstrationerna i Andizjan i maj 2005 och de övergrepp som då begicks
mot demonstranterna. Med hänvisning till hot från ”utländska terrorister och

islamiska fundamentalister” har myndigheternas agerande hårdnat. Uzbekistan
har inte gått med på att genomföra en oberoende internationell undersökning
av händelserna i Andizjan.
Det rapporteras regelbundet om tortyr i häkten och fängelser, ofta som ett sätt
att tvinga fram bekännelser. De senaste åren har en lång rad dödsfall i fängelser
inträffat under mystiska omständigheter. Det händer sällan att någon ansvarig
utpekas eller åtalas för sådana dödsfall. Som officiell dödsorsak anges ofta
hjärtproblem eller andra naturliga åkommor, även i de fall då det ter sig
uppenbart att personen utsatts för våld. I en FN-rapport har bruket av tortyr
betecknats som ”systematiskt”.
Dock har under de senaste åren ett tiotal poliser och andra tjänstemän som
anklagats för tortyr åtalats och fällts. Uzbekistan har även vidtagit en rad
rättsliga åtgärder i form av ny lagstiftning som svar på de rekommendationer
som FN:s specielle rapportör för tortyr lämnade i samband med besök i
november 2002. Uzbekiska myndigheter samarbetar även med Internationella
rödakorskommittén (ICRC) vad gäller utbildning för polis och militär i syfte att
öka respekten för Uzbekistans åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter.
De allmänna förhållandena på landets fängelser är dåliga. Till följd av överfulla
fängelser sprids tuberkulos och andra allvarliga sjukdomar. Mat och mediciner
räcker inte till. Organisationer som verkar för de mänskliga rättigheterna
rapporterar att islamistiskt sinnade personer, i synnerhet anhängare av den
förbjudna organisationen Hizb-ut-Tahrir, behandlas sämre än andra fångar.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades formellt med verkan från den 1 januari 2008. Lagens
strängaste straff i fortsättningen blir livstids fängelse, vilket enligt uppgift
endast ska tillgripas vid fall av ”terrorism” eller ”överlagt mord under
försvårande omständigheter”.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer regelbundet i Uzbekistan.

Aktivister som arbetar för de mänskliga rättigheterna och vissa muslimer som
av myndigheterna betraktas som radikala, drabbas oftare än andra grupper.
Efter en rad bombdåd i städerna Tasjkent och Buchara i mars, april och juli
2004 och inte minst efter demonstrationerna i Andizjan i maj 2005, utsätts
muslimska grupperingar i än större utsträckning för trakasserier under
åberopande av att de är terrorister.
Konstitutionen föreskriver fri rörlighet inom landet och över dess gränser.
Utresevisum, som krävs för att resa utomlands, förutom till vissa andra OSS4
stater (Oberoende Staters Samfund), utfärdas rutinmässigt. För att byta
bostadsort inom landet krävs tillstånd av de lokala myndigheterna. Sådana
tillstånd utfärdas sällan för dem som vill flytta till Tasjkent. Alla medborgare
har rätt att få - och får också - pass.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen föreskriver en oberoende dömande makt men rättsväsendet är i
praktiken underställt den politiska makten, i synnerhet i de fall som anses ha en
politisk betydelse. I domstolsärenden av ren civilrättslig natur är
förutsättningarna för en politiskt oberoende behandling väsentligt högre.
Presidenten tillsätter och avsätter domare, med undantag för domarna i högsta
domstolen, som måste godkännas av parlamentet. Många rättegångar hålls
bakom lyckta dörrar. Åklagarna ger order om arresteringar, leder utredningar
och rekommenderar domar. Om en domare väljer att gå emot åklagarens
rekommendation, kan domarens beslut överklagas och eventuellt ändras. Om
en domares beslut ändras mer än en gång, riskerar denne att avsättas. Alla
åtalade har enligt lag rätt till en försvarsadvokat, men i praktiken är det många
som nekas denna rätt. Kvaliteten på försvarsadvokaterna är ofta låg.
Det finns lokala och regionala domstolar samt en Högsta domstol. Det finns
även en konstitutionsdomstol, militärdomstolar samt ekonomiska domstolar.
Knutet till parlamentet finns ett ombudsmannakontor, där enskilda kan anmäla
brott mot de mänskliga rättigheterna. Ombudsmannen kan endast ge
rekommendationer. Det rapporteras att antalet enskilda som vänder sig till

ombudsmannen har ökat betydligt de senaste åren, men i få ärenden har den
anmälande parten nått någon framgång.
Rättsväsendet är i praktiken beroende av den verkställande makten vilket leder
till en låg grad av rättssäkerhet.
7. Straffrihet
Straffrihet, det vill säga underlåtenhet från statens sida att beivra och bestraffa
brott och särskilt brott begångna av statens representanter, är ett stort problem
i Uzbekistan. Undfallenheten från rättsväsendets sida gentemot makthavare är
stor. Härtill kommer korruption och förekomsten av mutor.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen föreskriver visserligen yttrande- och tryckfrihet, men medierna
är hårt kontrollerade av regimen. Lagen begränsar möjligheterna att uttrycka
kritik mot presidenten. Formellt avskaffades censuren 2002 men i gengäld
gjordes redaktörer och journalister ansvariga för innehållet i tidningsartiklar
och nyhetsinslag. I praktiken fortsätter radio, TV och tidningar att i varierande
omfattning att utöva självcensur för att inte riskera att råka illa ut. För alla
former av publikationer krävs tillstånd och det finns inga privata tryckerier. En
särskild mediekommission kan stänga medier utan domstolsbeslut. Hot och
trakasserier mot journalister har varit och är vanligt förekommande.
Det finns i praktiken inga oppositionella dagstidningar. Utländska tidningar är
inte tillåtna, med undantag av några ryska dagstidningar, som trycks om först
efter det att eventuella kritiska artiklar om Uzbekistan har redigerats bort.
Det finns fyra statliga TV-kanaler, som helt dominerar utbudet i uzbekisk
television, samt 30-40 privata, lokala kanaler. De senare återger främst
sändningar från den ryska televisionen, nyheter och debattprogram
undantagna. De flesta invånare har inte råd med kabel-TV och kan således inte
se några utländska kanaler.

Det statliga monopolet vad gäller internet har avskaffats och
internetanvändningen har ökat betydligt den senaste tiden. Det finns gott om så
kallade internetcaféer även i mindre städer. Emellertid blockerar
myndigheterna tillgången till många regeringskritiska hemsidor i utlandet.
I den senaste undersökning av mediefriheten i 169 av världens länder som
organisationen ”Reportrar utan gränser” gjort hamnar Uzbekistan mycket långt
ner på listan: på plats 160. Tendensen uppgavs vara ytterligare negativ.
Förenings- och församlingsfrihet är inskriven i konstitutionen men regeringen
har rätt att stoppa möten och demonstrationer av säkerhetsskäl. Det är svårt att
få de tillstånd som krävs för att få hålla demonstrationer. Alla typer av
föreningar måste registrera sig för att kunna verka lagligt och konstitutionen
reglerar strikt vilka grupperingar, som kan få sådan registrering. Det finns fyra
registrerade politiska partier, som alla är knutna till regeringen.
Oppositionspartier har hittills vägrats registrering – även om de i praktiken
fortsatt tillåts verka - och partier på religiös eller etnisk grund är förbjudna.
Konstitutionen påbjuder religionsfrihet. Alla religiösa samfund måste dock
registreras. En församling måste ha minst 100 medlemmar för att kunna
registrera sig. Utövande av etablerade religioner som islam, kristendom och
judendom i registrerade – och kontrollerade - organisationer tillåts, men
inofficiell utövning av islam betraktas som extremism och är förbjuden. Efter
den 11 september 2001 har förföljelsen av oregistrerade muslimska
grupperingar intensifierats eftersom dessa anses ha nära samröre med
terrorism. Myndigheternas misstänksamhet riktas också mot vissa kristna
grupperingar (till exempel Jehovas Vittnen och baptister) vilka oftast förvägras
nödvändig registrering.
En stor majoritet av befolkningen i Uzbekstan betraktar sig som muslimer och
inga särskilda begränsningar föreligger för att öppet utöva islam. I framförallt
Tasjkent finns även en betydande rysk-ortodox befolkning samt en liten judisk
minoritet, som tillåts utöva sin religion utan hinder.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
De politiska institutionerna domineras av ett starkt presidentstyre och en mot
presidenten lojal regering. Vid det senaste presidentvalet i december 2007
ställde förutom den sittande presidenten ytterligare tre kandidater upp, men
dessa kan knappast betecknas som verkliga alternativ. Ingen av de tre
kandidaterna förklarade sig företräda en annan politisk linje än presidenten. Ej
heller reste de invändningar mot att presidenten, i strid med konstitutionens
skrivningar, ställde upp för en tredje mandatperiod. Valresultatet blev därför
ingen överraskning: president Karimov fick 88 procent av rösterna. Enligt
OSSE, som endast sänt ett litet antal observatörer till valet, ägde detta rum ”i
en strikt kontrollerad politisk miljö som inte gav utrymme för någon verklig
opposition”. OSSE förklarade vidare att ”valet generellt sett inte nådde upp till
många av OSSE:s åtaganden för demokratiska val”. Liksom vid tidigare
president- och parlamentsval var även mediebevakningen mycket hårt
koncentrerad på den sittande presidenten, vilken exempelvis fick uppemot 80
procent av den tid som televisionen ägnade åt valkampanjen.

normala arbetsveckan är 41 timmar. Medellönen är ungefär 30 USD i månaden
och minimilönen motsvarar ungefär 11 USD i månaden. Detta är otillräckligt
och många familjer, särskilt på landsbygden, överlever endast genom någon
form av självhushållning. Den ”gråa ekonomin” är mycket stor och uppskattas
av vissa bedömare till 50-60 procent av bruttonationalprodukten.

Den starkt centraliserade regeringen består till största delen av företrädare för
Folkets demokratiska parti, det före detta kommunistpartiet. Det finns
ytterligare tre partier, alla skapade med regeringens hjälp och lojala mot
presidenten. Oppositionspartier hindras från att verka genom att de nekas den
registrering som krävs för laglig aktivitet. Vid 2004 års parlamentsval gjorde
OSSE bedömningen att de partier och kandidater som ställde upp inte utgjorde
något alternativ för väljarkåren.

Tvångsarbete är likaså förbjudet men rapporteras förekomma – särskilt i
samband med bomullsskörden.

Några genuina och mera välorganiserade oppositionsgrupper existerar
knappast. Många ledande oppositionspolitiker har tvingats i exil.
Av tradition deltar kvinnor i politiken i långt mindre utsträckning än män. I
parlamentet är 20 av 250 ledamöter kvinnor och i regeringen en av 28.

Uzbekistan har inte tillträtt konventionerna om förbud mot barnarbete (nr 138
och 182) och ej heller konventionen om föreningsfrihet och förhandlingsrätt
(nr 87).

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering inom arbetslivet på grund av kön, hudfärg, religion eller politisk
åsikt är visserligen förbjuden men förekommer likväl i viss utsträckning. Den

Många uzbeker väljer att arbeta utomlands, i första hand i Ryssland och
Kazakstan. Välutbildade uzbeker söker sig även av ekonomiska skäl utomlands.
Möjligheterna till att finna ett tillfredsställande arbete har dock ökat på senare
år genom den höga ekonomiska tillväxten på drygt 7 procent per år.
Det finns särskilda hälso- och säkerhetsföreskrifter för arbetsplatserna men
dessa efterlevs inte alltid. Alla arbetare har laglig rätt att bilda eller ansluta sig
till fackliga organisationer. De fackföreningar som finns bedöms dock vara
starkt centraliserade och beroende av regeringen. Lagen förbjuder
diskriminering gentemot fackligt anslutna och deras förtroendevalda.

Uzbekistan har tillträtt ILO:s (International Labour Organization) konventioner
om icke-diskriminering i arbetslivet (nr 100 och 111), konventionerna om
förbud mot tvångsarbete (nr 29 och 105) samt om föreningsfrihet och
förhandlingsrätt (nr 98).

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovårdssektorn får sägas ha en acceptabel om än inte europeisk nivå. För
den som har råd finns även, åtminstone i de större städerna, privata alternativ
att tillgå. Någon form av diskriminering vad gäller tillgången till hälsovård
förekommer inte, annat än den som följer av olika befolkningsgruppers olika

ekonomiska möjligheter. Sanitära förhållanden, särskilt på landsbygden och i
mindre samhällen, är dock mycket bristfälliga och leder till sjukdomar.
Medellivslängden i Uzbekistan är högre än i övriga länder i Oberoende staters
samfund (OSS), inklusive Ryssland, och är för närvarande 70 år för män och
75 år för kvinnor.
HIV/AIDS är ett problem men har enligt UNDP:s (FN:s utvecklingsprogram)
uppgifter bekämpats relativt framgångsrikt på senare år.
12. Rätten till utbildning
Uzbekistan är ett av mycket få utvecklingsländer där praktiskt taget hela
befolkningen är läs- och skrivkunnig. Så gott som alla barn i Uzbekistan
avslutar den obligatoriska, tolvåriga skolgången. Utbildningen är tänkt att vara
avgiftsfri men brist på resurser gör att många föräldrar ändå tvingas betala för
barnens skolgång. Två tredjedelar av den vuxna befolkningen har någon form
av högre utbildning och Uzbekistan var under Sovjettiden känt för sitt goda
utbildningsväsende
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Uzbekistan är ett utvecklingsland med betydande råvarutillgångar. Den
ekonomiska tillväxten är för närvarande cirka 7 procent per år på grund av de
höga internationella råvarupriserna. För att klara av de stora utmaningar som
landet står inför med den klart snabbast växande befolkningen i Centralasien,
behöver Uzbekistan, enligt UNDP:s beräkningar, en årlig tillväxt på 7-8
procent.
Den officiella arbetslösheten är endast 3-4 procent men löner och
genomsnittlig levnadsstandard är låg. Inkomstklyftorna är mycket stora. Särskilt
gäller detta på landsbygden, där en stor del av befolkningen lever i fattigdom.
Det statistiska underlaget för beräkning av graden av fattigdom är bristande.
Klart är att skillnaderna i levnadsstandarden mellan stad och landsbygd är
mycket stora. I vissa fall, i synnerhet bland kvinnor och barn, förekommer
undernäring. Enligt flera bedömare lever omkring en tredjedel av landets
befolkning under den officiella fattigdomsgränsen.

Olika former av arbetsbetingad migration (säsongsarbete, gästarbete eller
daglönearbete) till grannländer som Kazakstan ökar. Till och med till ett så
fattigt land som grannlandet Tadzjikistan söker sig uzbeker för att arbeta inom
jordbruket.
Enligt FN:s fattigdomsindex, UNDP Human Development Report 2006,
hamnar Uzbekistan på plats 113 med ett index på 0,702 det vill säga i nivå med
Egypten och Mongoliet. Index visar en långsamt stigande trend (upp från
0,694 år 2005).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Konstitutionen förbjuder visserligen diskriminering på grund av kön men i
praktiken görs inte tillräckligt för att bekämpa eller motverka sådan
diskriminering. Hustrumisshandel är vanligt förekommande och betraktas som
en familjeangelägenhet snarare än som ett brott.
På landsbygden är det vanligt att kvinnor gifter sig tidigt, får många barn och
kvinnorna rör sig endast i begränsad utsträckning utanför familjen. Antalet
kvinnor som skaffar sig högre utbildning har minskat de senaste åren och
kvinnorna är underrepresenterade på högre positioner i samhället.
Handel med kvinnor är ett stort problem även om det numera finns
lagstiftning som uttryckligen förbjuder människohandel. Regeringen har inlett
ett samarbete med OSSE och enskilda organisationer för att bekämpa
människohandel, bland annat genom en handlingsplan och utbildning av
tjänstemän.
Myndigheterna har också under det gångna året dömt ertappade
människosmugglare till långa fängelsestraff, upp till tjugu år.
15. Barnets rättigheter
Av Uzbekistans befolkning är 41 procent under 18 år. FN:s barnfond

UNICEF:s genomgång 2003 av förhållandena för barns utbildning och hälsa i
Centralasien visar att Uzbekistan spenderar mest av de fem länderna i regionen
på hälsa och utbildning. Grundlagen ger skydd för barnets rättigheter.
Minimiåldern för att få arbeta är 14 år men lagen säger att arbete inte får ske på
bekostnad av studier för barn under 18 år. Men särskilt under skördetid
(september-oktober) förekommer det på landsbygden att även mindre barn
arbetar. Vissa skolor stänger till och med för att eleverna ska kunna hjälpa sina
föräldrar med skördearbetet.
Handel med flickor för prostitution är ett problem, men myndigheterna har
under senare år ägnat större uppmärksamhet åt att bekämpa även denna aspekt
av människohandel.
Värnplikt inträder vid 18 års ålder. Det finns inga kända uppgifter om att
barnsoldater skulle förekomma.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Etniska minoriteter, i synnerhet ryssar, hävdar att deras möjligheter att få
arbete i Uzbekistan är begränsade. Högre befattningar inom statsapparaten och
i affärsvärlden är i stort sett reserverade för etniska uzbeker. En stor del av
befolkningen i södra Uzbekistan, till exempel i och kring städerna Samarkand
och Bokhara, är etniska tadzjiker, som har tadzjikiska som modersmål. I större
städer arbetar många etniska ryssar inom handel och näringsliv utan att uppleva
någon systematisk diskriminering.
Det finns inga krav på språkkunskaper för att bli uzbekisk medborgare.
Uzbekiska är det enda officiella språket medan ryska enligt språklagen betraktas
som ett språk för kommunikation mellan olika folkgrupper. I praktiken har
dock ryskan förblivit det huvudsakliga gemensamma språket.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella handlingar mellan män kan enligt lagen bestraffas med fängelse i

upp till tre år men åtal är ovanliga. Kvinnlig homosexualitet har aldrig reglerats
i lagstiftningen.
Traditionella värderingar gör att homosexuella, bisexuella och transpersoner
knappast är socialt accepterade. Personer som väljer att öppet visa till exempel
sin homosexualitet kan riskera att utsättas för trakasserier av omgivningen.
Från myndighetshåll verkar det däremot inte förkomma någon systematisk
förföljelse av homosexuella, bisexuella och transpersoner.
18 Flyktingars rättigheter
Uzbekistan har inte undertecknat flyktingkonventionen. Det finns heller inga
lagar som reglerar flyktingars rättigheter, till exempel asylförfaranden, eller
någon myndighet som handhar migrationsfrågor. Officiellt finns inga flyktingar
i Uzbekistan. De flyktingar som finns i landet kommer främst från Tadzjikistan
(cirka 40 000) och Afghanistan (cirka 2 000). Flyktingar från Tadzjikistan, som
anlände till Uzbekistan under det långvariga tadzjikiska inbördeskriget, är väl
integrerade och får stöd av den redan tidigare stora etniska tadzjikiska
minoriteten i framförallt centrala Uzbekistan. Många av dem har förlorat sitt
tadzjikiska medborgarskap och fått uzbekiskt medborgarskap.
Situationen för flyktingarna från Afghanistan är betydligt svårare. De flesta har
vistats i Uzbekistan under en lång tid och hade kopplingar till den
kommunistregim i Afghanistan, som bekämpades av mujaheddin under 1980talet. De har därmed begränsade möjligheter att återvända till dagens
Afghanistan. De uzbekiska myndigheterna betraktar dem som illegala
invandrare och de utsätts för trakasserier. Regeringen har dock gått med på att
personer som fått flyktingstatus av UNHCR inte ska tvingas lämna landet.
Efter att under tidigare år åtminstone ha tolererat UNHCR:s närvaro och
verksamhet i landet kom myndigheterna efter händelserna i Andizjan att inta
en allt mera kritisk och oförsonlig inställning till UNHCR. Detta inte minst
sedan de hundratals uzbeker som flydde från Andizjan till Kirgizistan genom
UNHCR:s försorg, beviljades en fristad i olika västländer. Myndigheternas
avoga inställning till UNHCR kulminerade under året och resulterade i att
UNHCR tvingades stänga sitt kontor i maj 2006. Verksamhet sköts nu i

praktiken av UNDP:s kontor i Tasjkent.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen föreskriver stöd till funktionshindrade och att de ges samma rättigheter
som andra medborgare. Relativt få insatser görs på detta område och social
diskriminering av funktionshindrade förekommer. Funktionshindrade barn går
i särskilda skolor. UNDP har lämnat detaljerade rekommendationer till den
uzbekiska regeringen för att bättre tillgodose funktionshindrades behov.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
År 2002 registrerade de uzbekistanska myndigheterna för första gången en
oberoende organisation som arbetar för mänskliga rättigheter, ”The
Independent Human Rights Organization”. Organisationen hade kämpat i tio
år för en sådan registrering. Andra sådana organisationer är ”Human Rights
Society of Uzbekistan” (HRSU) samt ”Mödrar mot dödstraffet”. Det finns fler
liknande organisationer, som har nekats registrering.
Generellt vittnar organisationer för mänskliga rättigheter om att de utsätts för
trakasserier och att deras arbete starkt begränsas av myndigheterna. Hundratals
uzbekiska enskilda organisationer har tvingats stänga. Andra, i synnerhet
sådana som erhåller ekonomiskt stöd från utlandet, har fått se sin verksamhet
kringskuren genom olika administrativa procedurer och trakasserier. Ett
begränsat antal internationella enskilda organisationer på
människorättsområdet har dock fortsatt närvaro i Uzbekistan.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
OSSE har tidigare haft ett center i Tasjkent och genomfört utbildningar om
mänskliga rättigheter för domare, åklagare och andra jurister samt
människorättsaktivister. Regeringen har tidigare samarbetat med OSSE i
utarbetandet av en ny vallag och om fängelsereformer. OSSE:s möjligheter att
genomföra denna typ av verksamhet minskade under 2005, och 2006 tvingade
Uzbekistan fram ett beslut om att centret i Tasjkent ersätts av en

”projektsamordnare”, som har ett mera begränsat mandat och vars verksamhet
och projekt kontinuerligt måste stämmas av med och godkännas av
myndigheterna.
Sverige bedriver inget utvecklingssamarbete i Uzbekistan sånär som på ett
begränsat antal humanitära projekt via enskilda organisationer.

Mänskliga rättigheter i Kazakstan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
De senaste åren har ett antal oppositionsrörelser vuxit fram i Kazakstan.
Paradoxalt nog har detta lett till en något försämrad situation för de mänskliga
rättigheterna då president och regering, av rädsla för oppositionen, alltmer sökt
stärka sin politiska kontroll. Men trots denna utveckling får de mänskliga
rättigheterna i landet, jämfört med de övriga centralasiatiska grannstaterna,
anses vara det minst problematiska.
En faktor som förhoppningsvis skall bidra till ytterligare förbättra respekten
för de mänskliga rättigheterna är att organisationen för säkerhet och samarbete
i Europas, OSSE:s ministerråd i november 2007 beslöt att Kazakstan under år
2010 skall vara ordförande i organisationen. Många internationella bedömare
menar att detta beslut kommer att verka som en pådrivande faktor i Kazakstan
på vägen mot fortsatta politiska och sociala reformer.
Regeringen erkänner brister vad gäller respekten av de mänskliga rättigheterna
och samarbetar med internationella och enskilda organisationer för att komma
till rätta med detta. Exempelvis har förbättringar uppnåtts inom fångvården.
Däremot vill regeringen ogärna diskutera enskilda fall av misstänkta brott mot
de mänskliga rättigheterna.
Ett positivt tecken för de mänskliga rättigheterna var presidentens initiativ i
december 2003 att inte verkställa utdömda dödsstraff.
Noteras bör också att landets fortsatta ekonomiska tillväxt och de goda
statsfinanserna gör det möjligt för regeringen att fortsatt förbättra det sociala
skyddsnätet för stora delar av befolkningen.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

Kazakstan har ratificerat:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), men inte
tilläggsprotokollen
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
- kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), men
inte tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967
Kazakstan har inte ratificerat eller undertecknat konventionen om rättigheter
för personer med funktionshinder och inte heller konventionen mot
påtvingade försvinnanden.
Kazakstan rapporterar till de FN-kommittéer som övervakar att
konventionerna efterlevs. Numera är eftersläpningen i rapporteringen mindre
påtaglig än tidigare.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det har förekommit mord på oppositionspolitiker, men det är svårt att
fastställa om dessa handlingar har haft politiska förtecken eller varit en rent
kriminell handling. Politisk verksamhet och ekonomiska intressen, även illegala
sådana, är många gånger sammanflätade hos vissa politiker.

sin tjänsteutövning haft tillgång till ”statshemligheter”.

Våld och tortyr förkommer fortfarande i häkten och fängelser, ofta som ett sätt
att tvinga fram bekännelser. I vissa fall har denna behandling lett till dödlig
utgång. Från myndighetshåll har vissa insatser gjorts för att komma till rätta
med dessa problem genom till exempel utbildning av personalen. Ett antal
poliser har åtalats och fällts för brottet tortyr. En lag från 2002, som
utarbetades i samarbete med organisationer för mänskliga rättigheter, definierar
och utvidgar begreppet tortyr
Förhållandena i de kazakiska fängelserna är fortsatt bristfälliga även om
myndigheterna i samarbete med organisationer för mänskliga rättigheter
vidtagit vissa åtgärder för att förbättra situationen för de intagna. Ett stort
problem är att fängelserna är överfulla. De sanitära förhållandena på
fängelserna är bristfälliga och medför spridning av sjukdomar som till exempel
tuberkulos. Därutöver lider fångarna brist på mat och mediciner.

En dom kan överklagas till närmast högre instans. Det finns även en
militärdomstol. Presidenten nominerar kandidater till Högsta domstolen och
kan både utse och avsätta domare i de regionala och lokala domstolarna. Flera
anklagelser har framförts, från individer och från internationella organisationer
i Kazakstan, att man från regeringens sida sökt påverka domstolarna i vissa
enskilda mål.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet finns fortfarande kvar i landets strafflag. På initiativ av
presidenten infördes i december 2003 ett stopp mot att verkställa utdömda
dödsstraff. Enligt presidenten finns det fortfarande en opinion i landet för att
bibehålla dödsstraffet för terroristbrott eller grova narkotikabrott.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer i Kazakstan, trots att det enligt
konstitutionen krävs beslut av domstol eller åklagare för att kunna häkta
någon.
Rätten att lämna landet och fritt återvända respekteras generellt. Kravet på
utresevisum avskaffades 2001, förutom för emigranter och för personer som i

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen föreskriver en oberoende dömande makt, men i praktiken är
rättsväsendet i hög grad underställt den verkställande makten och i sista hand
presidenten. Det finns lokala och regionala domstolar samt en Högsta domstol.

Den tidigare konstitutionsdomstolen har omvandlats till ett konstitutionellt
råd, som tolkar grundlagen. Presidenten utser tre av dess sju medlemmar och
har vetorätt över dess beslut.
I konstitutionen fastslås att rättegångar i princip skall vara offentliga. Åtalade
som inte har råd med en försvarsadvokat skall förses med ett offentligt biträde.
Det är dock inte alla som blir informerade om denna rättighet. Korruptionen
inom den dömande makten är utbredd.
Den ombudsmannainstitution som etablerades 2002 har starkt begränsade
möjligheter att verka. Ombudsmannen har inte befogenhet att undersöka
klagomål som rör presidenten, parlamentet, regeringen, konstitutionsrådet,
riksåklagaren, valkommittén eller domstolarna. Däremot kan ombudsmannen
undersöka förhållandena i häkten och fängelser och även granska övergrepp
som rapporteras ha begåtts av polisen.
7. Straffrihet
Straffrihet, det vill säga underlåtenhet från statens sida att beivra och bestraffa
brott, och särskilt brott begångna av statens representanter, är ett problem i
Kazakstan. Myndigheterna har de senaste åren vidtagit vissa åtgärder för att

komma till rätta med detta, bland annat utvidgades strafflagens definition av
tortyr 2002 så att också tortyr, där förövaren är en statlig tjänsteman och syftet
är att framkalla bekännelser, nu är kriminaliserat.

För att få hålla offentliga möten och demonstrationer krävs att ansökan lämnas
in senast tio dagar i förväg. Vissa religiösa samfund uppges ha nekats sådana
tillstånd.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och tryckfrihet föreskrivs i konstitutionen men respekteras inte alltid
i praktiken. Censur är enligt medielagen förbjudet men vissa ämnen som kritik
mot presidenten och mot korruption på hög nivå är ändå tabubelagda.

Staten är sekulär och i huvudsak råder religionsfrihet. De etablerade stora
religionerna i landet som islam, ortodoxi, katolicism, judendom rapporteras
inte ha några nämnvärda svårigheter. Totalt är ett åttiotal olika trossamfund
representerade i landet.

Trakasserier och misshandel av journalister från oberoende medier som
uttryckt kritik mot regeringen förekommer i relativt stor omfattning.
Myndigheterna kan också återkalla den nödvändiga registreringen för utgivning
för att ingripa mot media. Av denna anledning är självcensur en vanlig
företeelse. Till bilden hör också att flera medieföretag, såväl nyhetsbyråer,
radio- och tv-kanaler samt tidningar, ägs av presidentens familj eller närstående
personer.

Det förekommer att myndigheterna trakasserar vissa mera radikala muslimska
grupper med motiveringen ”kamp mot terrorism”. Mot vissa icke-traditionella
kristna grupper finns en misstänksamhet från myndigheternas sida. Detta gäller
även ett antal icke-statliga organisationer med påstått socialt eller annat syfte
som misstänks kunna ägna sig åt ”missionerande verksamhet”.

Lagen kräver att alla former av medier, utom internetsidor, registreras.
Regeringen kontrollerar de största dagstidningarna. Även tidningar, som
officiellt är oberoende, tar i många fall emot statliga bidrag.
I den senaste rankingen av pressfriheten som organisationen Reportrar utan
gränser genomfört i sammanlagt 169 länder, tilldelades Kazakstan plats
nummer 125. Av de fem centralasiatiska staterna ges således Kazakstan en
bättre plats än Uzbekistan och Turkmenistan men en sämre än Kirgizistan och
Tadzjikistan.
Förenings- och församlingsfrihet föreskrivs i konstitutionen men begränsas i
praktiken. Föreningar och politiska partier måste registreras för att få verka.
Den nya lagen om politiska partier, som antogs 2002, kräver att ett parti har
minst 50 000 dokumenterade medlemmar (mot tidigare 3 000), varav minst 700
i varje region och i de två stora städerna Astana och Almaty, för att få
registrera sig. Lagen förbjuder politiska partier som grundar sig på etnicitet,
kön eller religion.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
De politiska institutionerna i Kazakstan domineras av ett starkt presidentstyre.
Presidenten kan lagstifta genom dekret och dominerar såväl lagstiftande som
dömande institutioner. Han utser och avskedar regeringens ministrar och har
även makt att upplösa parlamentet. Presidenten måste i princip godkänna
förändringar i konstitutionen.
President Nursultan Nazarbajev omvaldes 1999 för en mandatperiod på sju år.
Enligt observatörer och organisationer för mänskliga rättigheter präglades valet
av såväl oegentligheter som våld och trakasserier mot oppositionella och vissa
kandidater hindrades från att ställa upp.
Inför presidentvalet i december 2005 underströk presidenten vikten av att
valen arrangeras enligt internationell standard. Flera medieföretag, såväl statliga
som privata, undertecknade också en deklaration, där de lovade att ge en
objektiv bevakning av valkampanjen. När denna väl satte igång inträffade det
inte sällan att presidentens kandidatur fick en fullständig dominans i medierna
medan konkurrerande kandidater fick en avsevärt sämre bevakning. I vissa fall
tillgrep myndigheterna olika ”administrativa åtgärder” för att göra det svårare

för konkurrerande kandidater att föra ut sitt budskap.
Valets genomförande och inte minst röstsammanräkningen kritiserades av flera
valobservatörer, såväl inhemska som utländska från OSSE och ODIHR.
Kritiken var att valresultaten hade manipulerats innan de inrapporterades till
den centrala valmyndigheten. Ett skäl till detta är att de lokala myndigheterna
ännu inte har egen beskattningsrätt utan är beroende av resurser från
centralmakten. Att i en sådan situation inleverera ett för ”makten” alltför
”dåligt” valresultat kan senare orsaka problem och alltså ökar viljan att vara till
lags och frisera valresultatet.
Även valen till parlamentets underhus i augusti 2007 kritiserades av bland
annat OSSE:s och ODIHR:s internationella valövervakare. Visserligen ansågs
valen vara bättre än de som genomfördes 2004, men likväl restes en rad kritiska
synpunkter som till exempel stora svårigheter för oppositionspartier att erhålla
nödvändig registrering för att kunna ställa upp i valet. Vidare gynnandes
presidentpartiet i mediernas bevakning. Dessutom menade observatörerna att
röstsammanräkningen inte skett på ett transparent sätt och att ett stort antal
oegentligheter kunde konstateras. Det är dock värt att notera, att man från de
kazakiska myndigheterna inte avfärdar kritiken utan snarare hänvisar till det
unga landets fortfarande svaga demokratiska traditioner.
Många hyser förhoppningen att Kazakstan, i och med att landet kommer att
inneha ordförandeskapet i OSSE år 2010, kommer att påskynda förändringar i
såväl lagstiftning som i praktiken vad gäller val och hur de politiska
institutionerna fungerar..
Kvinnorna är kraftigt underrepresenterade i det politiska livet. Bara cirka tio
procent av platserna i parlamentets två kamrar innehas av kvinnor. I den
regering som ombildades i januari 2007 finns tre kvinnor bland totalt 18
regeringsmedlemmar.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor

Diskriminering inom arbetslivet på grund av kön, hudfärg, religion eller politisk
åsikt är förbjuden men förekommer. Den normala arbetsveckan är 40 timmar.
Det finns föreskrifter för arbetsmiljön, men särskilt inom industrisektorn är
såväl hälso- som säkerhetsförhållandena undermåliga.
Konstitutionen föreskriver vissa grundläggande rättigheter för arbetare.
Exempelvis har de rätt att bilda och ansluta sig till fackliga organisationer
men denna rätt uppges inte alltid respekteras. Tvångsarbete är förbjudet men
lär enligt olika frivilligorganisationer förekomma i viss utsträckning.
Kazakstan har tillträtt FN:s arbetslivsorganisations (ILO:s) åtta centrala
konventioner om föreningsfrihet och förhandlingsrätt, icke-diskriminering i
arbetslivet, förbud mot tvångsarbete och förbud mot barnarbete, men
tillämpningen är i vissa fall bristfällig.
Landets ekonomiska tillväxt har inom vissa sektorer lett till ökad efterfrågan på
arbetskraft vilket i sin tur resulterat i snabbt stigande löner och i vissa fall även
brist på arbetskraft. Det är mot den bakgrunden man bör se regeringens
överväganden att i ökande omfattning tillåta arbetskraftsinvandring från de
fattiga grannländerna Tadzjikistan och Uzbekistan.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det största utgiftsområdet i statsbudgeten utgörs av social välfärd och uppgår
till cirka en fjärdedel av de totala utgifterna. Det kan inte sägas förekomma
någon av myndigheterna påbjuden diskriminering vad gäller olika
befolkningsgruppers tillgång till grundläggande hälsovård. Däremot
förekommer även inom hälsovården korruption och mutor. För de delar av
befolkningen som har ekonomiska förutsättningar finns omfattande privata
alternativ.
12. Rätten till utbildning
För barnen i Kazakstan är skolgången obligatorisk upp till 16 års ålder.
Utbildningen är inte avgiftsbelagd. Flickor och pojkar går i skolan i samma
utsträckning. Av statsbudgetens medel anslås 15 procent till utgiftsområdet
utbildning. Läs- och skrivkunnigheten ligger över 90 procent. Även inom

undervisningsområdet finns det för den som kan betala en uppsjö av privata
alternativ.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den fortsatta ekonomiska tillväxten i landet gör det möjligt för myndigheterna
att i ökande grad genomföra olika sociala satsningar till förmån för
befolkningen. Levnadsvillkoren i landet är, som i många transitionsekonomier,
varierande mellan olika befolkningsgrupper och mellan stad och landsbygd. På
grund av det goda statsfinansiella läget, har det varit möjligt för myndigheterna
att höja lönerna för statligt anställda, höja de allmänna pensionerna liksom
även de särskilda bidrag, som utbetalas till handikappade och till krigsveteraner.
Även till utbildningsområdet har ytterligare budgetresurser kunnat anslås, vilket
exempelvis gjort det möjligt att höja beloppen för stipendier och andra former
av studiemedel.
År 2006 placerade UNDP:s Human Development Index Kazakstan på plats
73. Året innan återfanns landet på plats 80 . UNDP placerade landet således i
nivå med länder som Saint Lucia och Venezuela.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Konstitutionen förbjuder diskriminering på grund av kön men i praktiken görs
inte tillräckligt för att motverka sådan diskriminering. Kvinnomisshandel är
vanligt förekommande. Hustrumisshandel betraktas snarare som en
familjeangelägenhet än som ett brott. OSSE bedriver ett antal projekt i landet
syfte att bekämpa våld i hemmet.
Människohandel, särskilt handel med kvinnor, är ett stort problem. Det finns
lagstiftning som uttryckligen förbjuder människohandel och regeringen
samarbetar med enskilda organisationer för att komma till rätta med
problemet. En handlingsplan i frågan har utarbetats och myndigheternas
aktivitet på området ökar. Kazakstan är såväl ursprungs- som transitland för
handel med kvinnor.

Trots att kvinnorna generellt har en hög utbildningsnivå är de kraftigt
underrepresenterade på högre positioner i arbetslivet. Av tradition äger de
också i långt mindre utsträckning än män företag och egendom.
15. Barnets rättigheter
En ny lag om barnets rättigheter antogs 2002 men det finns allvarliga brister i
dess efterlevnad, till exempel vad gäller barnarbete. Från 14 års ålder är
deltidsarbete tillåtet. Barn under 18 år får inte utföra tyngre arbete enligt lag
men barnarbete förekommer på landsbygden, i synnerhet under skördetid.
Handel med flickor för prostitution är ett problem, men myndigheterna ägnar
allt större energi åt att bekämpa denna form av människohandel. .
Barn under 18 år får inte rekryteras till väpnade styrkor. Inga uppgifter om
barnsoldater har noterats.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Etniska kazaker är i viss mån privilegierade jämfört med andra etniska grupper.
Det kazakiska språket är det officiella statsspråket medan ryskan har en erkänd
ställning som kommunikationsmedel mellan de mer än 100 olika etniska
grupperna i landet.
Det förekommer ibland uppgifter om att vissa mindre minoriteter som till
exempel uigurer och dunganer upplever sig vara diskriminerade. Det är
emellertid mycket svårt att avgöra huruvida detta skulle vara ett uttryck för en
”medveten politik” från myndigheternas sida eller snarare en följd av fördomar
hos andra, större befolkningsgrupper.
Det bör i sammanhanget erinras om att det allmänt anses att Kazakstan är den
av de före detta sovjetrepublikerna som sedan självständigheten haft minst av
religiösa eller etniska motsättningar mellan olika folkgrupper.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Tidigare var homosexuella handlingar mellan män förbjudet enligt lag men

detta förbud är nu avskaffat. Kvinnlig homosexualitet har aldrig reglerats i
lagstiftningen. Någon direkt förföljelse av homosexuella i samhället eller från
myndighetshåll verkar, enligt internationella HBT-organisationer, inte
förekomma även om homosexualitet ännu inte är fullständigt socialt
accepterat. Den bristande sociala acceptansen gör att många homosexuella
väljer att inte offentligt visa sin sexuella läggning.
18 Flyktingars rättigheter
Regeringen samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR för att bedöma
flyktingars status och för att bistå dem med hjälp. Av landets 20 000 flyktingar
kommer runt 12 000 från Tjetjenien. I enlighet med OSS-ländernas (forna
sovjetrepubliker) överenskommelse om migration inom OSS erkänns dessa
inte formellt som flyktingar av regeringen men de har ändå fått tillstånd att
stanna i Kazakstan till dess att de har möjlighet att återvända under säkra
förhållanden.
Under 2007 förekom det några enstaka fall där flyktingar från Uzbekistan mot
sin vilja återsändes till hemlandet. Myndigheterna motiverade besluten med att
de berörda var grova brottslingar misstänkta för bland annat narkotikabrott
och islamistisk fundamentalism.
Något ”flyktingtryck” bort från landet kan man inte tala om, tvärtom är
Kazakstan ett attraktivt land för gästarbetare från andra grannländer.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns lagstiftning som syftar till att säkra funktionshindrades rättigheter
och det är i praktiken ett lågprioriterat område. Funktionshindrade
diskrimineras i arbetslivet och det görs inte tillräckligt för tillgängligheten i
offentliga byggnader.
Det tidigare från sovjettiden ärvda systemet att gömma undan
funktionshindrade på olika institutioner börjar, låt vara långsamt, att luckras
upp och ersättas med åtgärder för att integrera funktionshindrade i samhället.
Mycket av detta arbete görs av frivilligorganisationer, som i viss utsträckning

får statligt stöd i form av offentliga medel.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Lokala och internationella organisationer för mänskliga rättigheter tillåts i stort
sett verka i Kazakstan. Anonyma hot och avlyssning uppges dock enligt både
MR-organisationer och massmedier ha förekommit.
Regeringen har på senare tid i större utsträckning erkänt generella brister på
området mänskliga rättigheter och samarbetat med enskilda och internationella
organisationer för att söka komma till rätta med dessa brister. Man har dock
fortsatt visat ovilja att diskutera specifika fall med organisationer som verkar
för mänskliga rättigheter.
En viss dialog mellan myndigheter och organisationer förekommer inom
ramen för den nyligen bildade statliga kommission för demokratisering. Den
leds av presidenten med deltagande av regeringsföreträdare, politiska partier
och icke-statliga organisationer.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
OSSE har kontor i landet och bedriver en bred och av myndigheterna i
huvudsak uppskattad verksamhet. Bland annat genomförs utbildning av lokala
enskilda organisationer på området mänskliga rättigheter, exempelvis inom
genderfrågor. Utbildning har även genomförts inom rättsväsendet och
fångvården.
Sveriges begränsade bilaterala utvecklingssamarbete med Kazakstan fokuserar
på demokrati och mänskliga rättigheter, i synnerhet jämställdhet och insatser
mot människohandel. Samarbetet håller på att fasas ut.

Mänskliga rättigheter i Kirgizistan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Det politiska läget i Kirgizistan kännetecknades under den första hälften av
året av den politiska instabilitet och de motsättningar mellan president,
premiärminister och parlament som i praktiken rått sedan ”revolutionen” 2005.
Under hösten tog dock presidenten initiativ till ändringar av konstitution och
vallag, vilka godkändes i en folkomröstning i oktober. På grundval härav
utlystes nyval till parlamentet till december månad. På grund av vissa egenheter
i vallagen (se nedan) samt övergången till ett valsystem byggt på partilistor
kommer det av presidenten bildade partiet ”Ak Zjol” att starkt dominera det
nya parlamentet (71 av 90 mandat). De tidigare starka motsättningarna mellan
parlament och president torde dämpas, men det är likväl tveksamt om det nya
politiska läget kan lösa landets politiska, ekonomiska och sociala problem.
Ett glädjande faktum är att landet under 2007 definitivt avskaffat dödsstraffet.
Inte minst i jämförelse med läget i grannländerna är det civila samhället
fortfarande relativt starkt och samhällsklimatet relativt öppet. Men till följd av
de politiska förändringarna under hösten finns det risk för att klimatet för
många organisationer kan hårdna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Kirgizistan har tillträtt:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt men inte protokollet om avskaffandet
av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) men inte det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi
- Konventionen om skydd av alla migrerande arbetares och deras
familjemedlemmars rättigheter, Convention on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW)
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court
(ICC) har endast undertecknats.
Kirgizistan har inte tillträtt konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder eller konventionen mot påtvingade försvinnanden.
Kirgizistan rapporterar till de FN-kommittéer som övervakar att
konventionerna efterlevs, dock inte sällan med avsevärd fördröjning.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det har under 2007 förekommit mord med politiska förtecken. Det mest
uppmärksammade fallet gällde journalisten Alisher Saipov från Uzbekistan som
flytt till Kirgizistan och som under hösten sköts till döds i Osj. Det
spekulerades allmänt kring att den uzbekiska säkerhetstjänsten – som
uppenbarligen kunde agera i Kirgizistan – stod bakom dödsskjutningen.

Några uppgifter om slaveri eller ofrivilliga försvinnanden har inte noterats
under året.

frihetsberövanden till följd av polisens eller säkerhetsorganens satsning mot
”kamp mot terrorism m.m”.

Trots förbud förekommer, enligt inhemska och internationella
människorättsorganisationer, tortyr i häkten och fängelser, ofta som ett sätt att
tvinga fram bekännelser.

Fri rörlighet inom och över landets gränser tillåts i princip. Kravet på
utresevisum ur landet är avskaffat. Inom landet finns krav på registrering av
bostads och arbetsort. I samarbete med OSSE antogs 2002 en ny lag om inrikes
migration, som syftar till att avskaffa systemet med registrering. Lagens
skrivningar har dock inte genomförts fullt ut: bland annat krävs registrering på
den faktiska bostadsorten för upptagande i röstlängd och utövande av rösträtt.

Förhållandena i landets fängelser är mycket bristfälliga. Överbeläggning och
brist på mat och mediciner utgör de huvudsakliga problemen. I somras
aviserade justitieministern förslag till lagändringar varigenom flera brott skulle
bestraffas med böter och inte som nu med fängelse, allt för att minska
överbeläggningen på anstalterna. Såväl lokala som internationella organisationer
för mänskliga rättigheter (Internationella rödakorskommittén, ICRC,
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE) har tillåtits besöka
fängelser i landet.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades slutgiltigt den 27 juni 2007, när presidenten
undertecknade den nya lag som innebär att lagens strängaste straff i Kirgizistan
nu är livstids fängelse. Sedan december 1998, då ett tillfälligt stopp infördes,
har dock inga dödsstraff verkställts, även om sådana utdömts åtminstone fram
till augusti 2006. Vid tiden för det slutgiltiga avskaffandet fanns, enligt uppgift,
174 personer som dömts till döden. Dessa torde nu få se sina straff
omvandlade till 20–25 års fängelse.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer regelbundet i Kirgizistan, ibland
uppenbarligen som ett sätt för polisen att tillskansa sig mutor. Enligt lagen
krävs beslut från en åklagare innan häktning kan ske, men den följs alltså inte
alltid.
På grund av den försämrade ekonomiska och sociala situationen i Uzbekistan
har polis och säkerhetsorgan ökat sin övervakning av den uzbekiska
minoriteten i Kirgizistans del av Ferghana-dalen. Minoriteten har utsatts för

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen föreskriver en oberoende dömande makt, men i praktiken
verkar rättsväsendet vara underställt den verkställande makten. Åtalade kan få
sina fall prövade i lokala och regionala domstolar samt i Högsta domstolen.
Därutöver finns separata militärdomstolar och skiljedomstolar samt ett system
med äldreråd som avgör familjetvister. En konstitutionsdomstol tolkar
grundlagen.
Presidenten nominerar domare till de högre domstolarna. Dessa måste
godkännas av parlamentet. Domare i lokala domstolar utses av presidenten.
Det är åklagaren som leder domstolsförhandlingarna. Principen om att den
åtalade är oskyldig till dess motsatsen har bevisats skall följas, och den åtalade
har rätt till försvarsadvokat. Men dessa rättigheter respekteras inte alltid.
Korruptionen inom rättsväsendet är, enligt flera samstämmiga källor, utbredd inte minst som ett resultat av domarnas låga löner.
En ombudsman som ska bevaka medborgarnas mänskliga rättigheter utsågs år
2002.
7. Straffrihet
Straffrihet, det vill säga underlåtenhet från statens sida att beivra och bestraffa
brott och då särskilt brott begångna av statens representanter, är ett problem i
Kirgizistan. De senaste åren har dock ett antal poliser åtalats för tortyr.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen föreskriver yttrande- och tryckfrihet men i praktiken begränsas
dessa rättigheter. Regeringen utövar starkt inflytande över medier, inte minst
genom statliga bidrag. Ett antal oberoende tidningar finns i landet men då det
ledande tidningstryckeriet är statligt och från tid till annan vägrar trycka vissa
tidningar, möter de oberoende tidningarna ibland svårigheter med utgivningen.
Samtliga media måste registrera sig innan de får inleda sin verksamhet.
I den ranking av pressfriheten i världens länder som årligen genomförs av
organisationen ”Reportrar utan gränser” hamnar Kirgizistan på plats 110 (av
totalt 169). Organisationen menar också i sin bedömning att trenden är positiv,
situationen för media förbättras. Kirgizistan får också den högsta rankingen av
de fem centralasiatiska länderna.
Förenings- och församlingsfrihet föreskrivs i konstitutionen och respekteras i
stort, även om framför allt de lokala myndigheterna ibland utnyttjat
lagstiftningen för att begränsa dessa friheter. För att en förening eller
organisation ska få verka krävs registrering, vilken som regel beviljas utan
problem. Särskilda tillstånd krävs för demonstrationer och möten, och också
sådana beviljas i allmänhet.
Även om religionsfrihet föreskrivs i konstitutionen och respekteras i allmänhet,
förekommer kränkningar av den. Alla religiösa grupperingar måste registreras
och vissa kristna samfund har stött på problem i denna procedur. Det gäller då
inte sådana etablerade kristna samfund som den ortodoxa eller den katolska
kyrkan utan främst ”nykristna” trossamfund, inte sällan av amerikansk
härkomst.
Hos regeringen finns en oro för utbredning av extrema islamiska grupperingar,
dels på grund av tidigare negativa erfarenheter av Islamic Movement of
Uzbekistan, dels efter händelserna den 11 september 2001, en oro som många
fristående bedömare emellertid anser vara överdriven. Enligt ett statligt program
skaskolorna i Kirgizistan undervisa om olika religioner, men det finns inte
tillräckliga resurser för att genomföra programmet.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
De spänningar som rått mellan regering och parlament samt mellan president
och premiärminister alltsedan ”revolutionen” i mars 2005 fortsatte under första
halvåret 2007.
I september tog emellertid presidenten och konstitutionsdomstolen initiativ till
ändringar i såväl vallag som grundlag. Enligt dessa ökas antalet
parlamentsledamöter från 75 till 90. Samtliga mandat ska tillsättas på grundval
av partilistor. Det tidigare systemet med enmansvalkretsar avskaffas således helt.
Vid valen till det nya parlamentet utgör hela landet en och samma rikstäckande
valkrets. För att få representation i parlamentet behöver ett parti väljarstöd
från minst fem procent av de röstberättigade (inte de i valet röstande). Trots
att hela landet utgör en enda valkrets krävs för representation i parlamentet
dessutom minst 0,5 procents stöd i var och en av landets sju regioner samt i
de två största städerna Bisjkek och Osj.
För att säkerställa en jämnare könsfördelning föreskrevs att högst 70 procent
av kandidaterna på en partilista fick vara av samma kön och fler än tre
kandidater av samma kön fick inte listas efter varandra. I praktiken ska således
var fjärde kandidat på partilistan vara kvinna.. Vidare föreslogs att minst 15
procent av kandidaterna ska vara under 35 år och likaså att minst 15 procent
ska tillhöra en av de nationella minoriteterna. För dessa senare två grupper
stadgades dock ingenting om var på listan de skulle inplaceras.
Ytterligare ett anmärkningsvärt inslag var förslaget om att mandaten i det nya
parlamentet ska vara ”imperativa”, de ska ”tillhöra” partiet i fråga och inte
den som invalts. Skulle denne senare lämna sitt parti (eller bli utesluten) mister
han alltså mandatet. Samma sak skulle ske om något parti av någon anledning
upphörde att existera: då mister partiet i fråga alla sina mandat. Trots dessa
anmärkningsvärda förslag sades ingenting i varken vallag eller författning om
hur parlamentet då skulle hantera situationen, inte ens i ett läge där parlamentet
inte längre uppnår quorum.
De föreslagna ändringarna skulle underkastas en folkomröstning för

godkännande och fastställande. En sådan genomfördes också i mitten oktober
med väntat resultat som följd. Kort därefter utlystes nyval till parlamentet till
mitten av december.
Valet skulle således äga rum på grundval av partilistor från partier som i
praktiken måste, eller åtminstone borde, vara rikstäckande. Av de uppemot
hundra politiska grupperingar som fanns i landet var det få, om ens någon,
som uppfyllde dessa krav. Presidenten tog i mitten av oktober initiativ till att
bilda det ”Nationella partiet Ak Zjol”, medan den splittrade oppositionen hade
svårare att samla sig.
Valresultatet blev också det väntade: en storseger för Ak Zjol med 71 av 90
mandat. Ett oppositionsparti, Ata Meken, kom på andra plats med drygt 8
procent av rösterna, men lyckades inte uppfylla den lokala kvoten i staden Osj
och blev därför helt utan mandat. De övriga 19 mandaten tillföll ett
socialdemokratiskt parti (11 mandat) och ett kommunistiskt (8) mandat. Det
socialdemokratiska partiet har velat lansera sig som ett oppositionsparti, men
flera av dess framträdande representanter har tidigare ställt sig solidariska med
presidenten.
Även om de nya reglerna för kvinnors nominering till parlamentsmandat har
förbättrat kvinnans ställning på högsta politiska nivå är, generellt sett, kvinnors
ställning i det politiska livet fortfarande svag. Kvinnors valdeltagande torde
också vara lägre än männens, i synnerhet på landsbygden.
I den regering som tillträdde efter valen i december är fyra av de totalt 23
medlemmarna kvinnor. En av de tre vice talmännen är likaså kvinna.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering inom arbetslivet på grund av kön, hudfärg, religion eller politisk
åsikt är förbjuden men förekommer i viss utsträckning, även om myndigheterna
vidtagit vissa åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Den normala arbetsveckan är 41 timmar. Hälso- och säkerhetsförhållandena på
landets arbetsplatser – i synnerhet inom industrin – är undermåliga. Lagen
tillåter alla arbetare att fritt bilda och ansluta sig till fackliga organisationer och
denna rätt respekteras i allmänhet. Enligt uppgift är 94 procent av arbetarna
fackligt anslutna. Tvångsarbete är förbjudet men lär förekomma i viss
utsträckning.
Kirgizistan har tillträtt samtliga åtta av Internationella arbetsorganisationens,
ILO, centrala konventioner om föreningsfrihet och förhandlingsrätt,
ickediskriminering i arbetslivet, förbud mot tvångsarbete och förbud mot
barnarbete men, som framkommit ovan, är tillämpningen i vissa fall bristfällig.
Arbetslösheten varierar mellan stad och landsbygd men uppskattades år 2004
till i genomsnitt 18 procent.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Såsom redan framgått är hälsoförhållandena på många av landets arbetsplatser
undermåliga. Någon uttalad diskriminering vad gäller tillgången till hälsovård
kan inte sägas förekomma men inom hälso- och sjukvården förekommer
korruption och mutor. För den som har råd står, åtminstone i huvudstaden,
privata alternativ till buds.
12. Rätten till utbildning
Kirgizistan har nio års obligatorisk skolgång, som är tänkt att vara avgiftsfri,
men utbildningssystemet lider brist på finansiering. Bättre bemedlade föräldrar
sänder sina barn till privata skolor. Flickor och pojkar går i skolan i samma
utsträckning och så gott som alla barn genomgår grundskolan.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Kirgizistan är ett fattigt land där stora delar av befolkningen lever under svåra
förhållanden, inte minst på landsbygden. År 2004 uppgavs cirka 40 procent av
befolkningen leva under fattigdomsstrecket.
Det förekommer också uppgifter att vissa etniska minoriteter (bland annat
uzbeker, uigurer och dunganer) har en sämre och fattigare levnadsnivå än

exempelvis kirgizerna.
I FN:s välfärdsrapport (UNDP Human Development Report 2006) hamnar
Kirgizistan på plats 116 med ett Human Development Index på 0,696 ( i nivå
med Honduras och Bolivia). Index visar en fallande trend (ner från 0,702 år
2005).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Konstitutionen förbjuder diskriminering på grund av kön, men regeringen har
inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att hindra att sådan diskriminering sker.
Kvinnomisshandel är ett utbrett och växande problem och många brott av
detta slag anmäls aldrig. Lagen förbjuder dock hustrumisshandel. Den
traditionella sedvänjan med brudköp och brudrov finns fortfarande kvar på
landsbygden.
Även handel med kvinnor är ett allvarligt och tilltagande problem. Kirgizistan
fungerar framför allt som ursprungs- och transitland för människohandel och
det finns ingen lag som uttryckligen förbjuder verksamheten.
Kvinnorna har generellt – åtminstone i städerna – hög utbildning och är väl
representerade i arbetslivet. Kvinnorna är dock, som ovan sagts,
underrepresenterade i det politiska livet. Kvinnor på landsbygden har i
allmänhet sämre hälsa och mer begränsade utbildningsmöjligheter än
kvinnorna i städerna och de tar mer sällan arbete utanför hemmet.
15. Barnets rättigheter
Regeringen har antagit särskilda program för att förbättra barnens villkor och
sprida information om barnens rättigheter men resurserna är inte tillräckliga för
att säkra barnens grundläggande behov. Svåra sjukdomar, som skulle kunna
förhindras med vaccinationer, fortsätter att breda ut sig. Tuberkulos är en
vanlig dödsorsak bland små barn. Många barn, särskilt på landsbygden, lider av
undernäring. Barnmisshandel är ett utbrett problem.

Fattiga föräldrar överger sina barn i allt större utsträckning. Enligt insatta
bedömare kan antalet övergivna gatubarn uppskattas till mellan 2 000 och
15 000 (beroende på årstiden). Enbart i huvudstaden Bisjkek beräknas det,
enligt FN:s barnfond UNICEF, finnas cirka 2 000 gatubarn.
Minimiåldern för att få arbeta varierar med arbetsuppgiften men ingen yngre
än 14 år får enligt lagen arbeta. Barnarbete blir dock allt vanligare både på
landsbygden och i städerna. Ett särskilt problem är att barn deltar i arbetet med
tobaksskördarna. Handel med flickor för prostitution förekommer, men ingen
tillförlitlig statistik över problemet finns att tillgå.
Värnplikten inträder vid 18 år ålder. Det finns inga uppgifter om barnsoldater.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Icke-kirgizer säger sig ibland vara diskriminerade, främst genom att de nekas
tillträde till högre statliga ämbeten. Såväl ryssar som uzbeker är
underrepresenterade i det politiska livet. År 2001 erhöll dock ryskan status som
officiellt språk.
Andra minoriteter, som uigurer och dunganer, är – även om de inte utsätts för
direkt diskriminering från myndigheternas sida – många gånger inte socialt
accepterade av den kirgiziska majoriteten.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sedan 1998 är homosexualitet bland män inte längre förbjudet enligt lag.
Kvinnlig homosexualitet har aldrig reglerats i lagstiftningen. Enligt en lokal
enskild organisation som arbetar mot diskriminering och förföljelse på grund
av sexuell läggning accepteras homosexuella i viss mån av samhället. Sedan
förbudet lyftes har många män öppet visat sin homosexualitet men många
väljer fortfarande att dölja sin läggning på grund av risken socialt fördömande.
Det finns också rapporter om att homosexuella utsätts för utpressning av
polismän som hotat ”avslöja” dem för arbetskamrater och andra.

18 Flyktingars rättigheter
Kirgizistan har ratificerat FN:s flyktingkonvention och ger individer asyl och
flyktingstatus. Flertalet av flyktingarna i landet kommer från Tadzjikistan och
Afghanistan. Regeringen samarbetar med FN:s flyktingorgan, UNHCR, och
andra humanitära organisationer för att bistå flyktingar. Värt att särskilt
uppmärksamma är att de kirgiziska myndigheterna i stort sett inte gav efter för
påtryckningar från Uzbekistan, så när som i några enskilda fall, att utlämna
dem som flytt till Kirgizistan efter våldsamheterna i Andizjan i Uzbekistan
våren 2005. I stället medverkade landets myndigheter till att UNHCR kunde ge
omkring 450 flyktingar från Uzbekistan en fristad i tredje land.
19. Funktionshindrades rättigheter
Regeringen har antagit ett program för att trygga funktionshindrades rättigheter
i samhället. Det finns även en särskild plan för funktionshindrade barn.
Budgeten räcker dock inte till för genomförandet av dessa program till fullo.
Särskilt finns brister när det gäller mentalt handikappade. Funktionshindrade
lider generellt av social diskriminering och hög arbetslöshet.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det civila samhället är relativt starkt i Kirgizistan. Flera lokala organisationer
för mänskliga rättigheter är verksamma och de tillåts i stort utföra sitt arbete
med att bevaka och rapportera om situationen för de mänskliga rättigheterna
utan inblandning av regeringen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, , som har kontor i
Bisjkek och i staden Osj, ger utbildningar inom området mänskliga rättigheter.
Inte minst efter de politiska omvälvningarna våren 2005 har OSSE mycket
aktivt lämnat råd till myndigheterna på det rättsliga området och även vad
gäller politiska reformer i stort.
Sverige bedriver sedan 1998 ett utvecklingssamarbete i Kirgizistan för bland

annat ökat deltagande av kvinnor i det politiska livet och kampen mot
människohandel. Andra projekt syftar till förbättringar av hälsovården och
sociala reformer. Sverige finansierar även utbildning av fängelsepersonal och
utvecklandet av alternativ till fängelsestraff.
Via UNDP stöder Sverige även demokratifrämjande program om rösträtt och
allmänna val, samt konfliktförebyggande program i Ferghana-dalen.
Regeringen fattade hösten 2007 beslut om att det direkta, bilaterala svenska
utvecklingsbiståndet genom Sida skall upphöra. En utfasningsperiod på
omkring tre år förutses.

Mänskliga rättigheter i Tadzjikistan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för mänskliga rättigheter brister fortfarande på många områden i
Tadzjikistan. Det politiska systemet är mycket präglat av att landet är en
enpartistat med stark presidentmakt. Oppositionspartier har ofta nekats den
registrering som krävs för att få verka.
Rättsväsendet är till stora delar oförändrat sedan sovjettiden och uppvisar
betydande brister. Staten utövar kontroll över medier, föreningar och
organisationer, bland annat genom strikta krav på registrering. Upprepade
trakasserier av journalister har lett till en hög grad av självcensur.
År 2004 slutade myndigheterna att verkställa avrättningar i landet.
Tadzjikistan är ett fattigt land med i många avseenden begränsat utrymme för
ekonomiska och sociala rättigheter även om den politiska viljan för reformer
finns.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Tadzjikistan har tillträtt:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollet om
enskild klagorätt (men inte protokollet om avskaffande av dödsstraffet)
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW). Tilläggsprotokollet om enskild klagorätt har endast

undertecknats.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), men inte
tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och om
handel med barn
- Konventionen om skydd av alla migrerande arbetares och deras
familjemedlemmars rättigheter, Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families (CMV)
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
Tadzjikistan har inte tillträtt konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder eller konventionen mot påtvingade försvinnanden.
Tadzjikistan har hittills rapporterat tämligen sporadiskt till de FN-kommittéer
som övervakar att konventionerna efterlevs. Efter lång tystnad inkom två
rapporter under 2005 (om efterlevnaden av konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter samt konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering). Tadzjikistan rapporterade till FN:s tortyrkommitté år 2006.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det rapporteras regelbundet om tortyr i häkten och fängelser, ofta som ett sätt
att tvinga fram bekännelser. Internationellt gjorda åtaganden har svårt att i
praktiken tränga igenom en rätts- och polisapparat, som fortfarande bär en klar
sovjetisk prägel. Landets fängelser präglas av bristfälliga sanitära förhållanden,
otillräcklig mat, brist på mediciner och läkarvård samt överbeläggning.
Observatörer från Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa,
OSSE, och Internationella rödakorskommittén, ICRC, har tillåtits besöka
fängelser och vittnar om denna låga standard.

4. Dödsstraff
Dödsstraff har tidigare utdömts och verkställts regelbundet i Tadzjikistan. Det
finns ingen aktuell statistik, men enligt uppgift utdömdes minst 34 dödsdomar
under 2003.
År 2003 beslutade parlamentet att avskaffa dödsstraffet för kvinnor och för
män under 18 år. Samtidigt minskades antalet brott som kan beläggas med
dödsstraff från 15 till 5. Dessa omfattar bland annat förräderi, terrorism och
grov narkotikasmuggling.
I juni 2004 beslutade parlamentet att tills vidare införa ett stopp för
dödsstraffet, vilket innebär att inga avrättningar i praktiken längre verkställs.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden och politiskt motiverade arresteringar är vanligt
förekommande. Särskilt drabbade är oppositionella och personer som tillhör
muslimska grupper. Enligt en ännu gällande lag från 1961 kan en person hållas
i förvar i tio dagar utan att några misstankar behöver delges.
Det finns inga lagar som begränsar möjligheten att byta bostadsort inom landet
eller att emigrera. Det tidigare kravet på utresevisum har avskaffats. Ett mycket
stort antal tadzjiker gästarbetar utomlands, främst i Kazakstan och i Ryssland.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssystemet i Tadzjikistan har inte genomgått några betydande förändringar
sedan sovjettiden. Den dömande makten, som enligt konstitutionen ska vara
oberoende, står i många fall under inflytande av den politiska makten.
Presidenten har makt att, med parlamentets godkännande, tillsätta och avsätta
domare. Utbildningsnivån på landets domare är förhållandevis låg och mutor
till åklagare och domare och andra former av korruption är vanligt
förekommande. Inte minst gäller detta hos rättsvårdande statstjänstemän som
har till uppgift att förhindra narkotikasmugglingen genom landet från
Afghanistan.

Åtalade har rätt till försvarsadvokat men i många fall rapporteras att denna rätt
nekas dem. Åklagaren ansvarar för utredningar av brott. Allmänt ska principen
att en åtalad är oskyldig till dess att motsatsen har bevisats tillämpas, men i
praktiken verkar ofta det omvända gälla. Rättegångar ska vara offentliga,
förutom i fall då rikets säkerhet berörs.
Det finns lokala och regionala domstolar samt en Högsta domstol. Det finns
även ett parallellt system av militära domstolar samt en konstitutionsdomstol.
Det finns ett särskilt kontor, motsvarande en ombudsmannafunktion, som ska
garantera medborgarnas rättigheter och utreda klagomål från allmänheten.
Kontoret har dock hittills saknat resurser för att fullfölja detta arbete.
7. Straffrihet
Straffrihet, det vill säga underlåtenhet från statens sida att beivra och bestraffa
brott och särskilt brott begångna av statens representanter, är ett stort problem
i Tadzjikistan.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen föreskriver yttrande- och tryckfrihet men detta efterlevs inte i
praktiken. Medielagen är oförändrad sedan sovjettiden och således helt
föråldrad. Dessutom utövar myndigheterna kontroll över medierna genom så
kallade vänskapliga råd om vilka nyheter som bör och inte bör bevakas.
Självcensur liksom hot, misshandel och trakasserier av journalister är vanligt
förekommande. Emellertid rapporteras antalet oberoende tidningar öka. Några
utges av politiska partier (Kommunistpartiet, Islamiska Förnyelsepartiet), andra
ägs av kommersiella intressen. Det bör noteras att det inte finns några
dagstidningar i landet. De mest frekvent utgivna tidningarna ges ut tre gånger i
veckan. Många gånger är upplagorna mycket begränsade, vilket försvårar
opinionsbildningen.
Utöver det statliga TV-nätet, som dominerar utbudet, finns någon enstaka
icke-statlig TV-station. Inte sällan uppger dessa att de utsätts för olika former
av trakasserier, främst genom krånglig byråkrati i samband med ansökan om

sändningslicenser. Tablåerna domineras av sändningar på tadzjikiska och ryska.
År 2002 fick för första gången tre oberoende radiokanaler licens att sända i
Dusjanbe efter att i flera år ha försökt få kanalerna registrerade.
Enligt organisationen Reportrar utan gränsers rankning av pressfriheten i 169
av världens stater plac
eras Tadzjikistan på plats 115. Enligt organisationen är
trenden svagt positiv.
Tillgång till internet ges genom en statligt ägd server och fyra privata. Även om
internetanvändningen ökar, bland annat genom framväxten av internetkaféer,
har de flesta av landets invånare inte råd med internet. Under
presidentvalskampanjen 2006 ingrep myndigheterna mot vissa regeringskritiska
internetsidor vilka tillfälligt stängdes ner.
Förenings- och församlingsfrihet föreskrivs i konstitutionen men begränsas i
praktiken. Regeringen utövar strikt kontroll över organisationer av politisk
natur, bland annat genom krav på registrering. Flera oppositionspartier har
nekats registrering och kan således inte verka. På grund av rädslan för
repressalier hålls få demonstrationer och möten med politiska motiv.
Ickepolitiska grupperingar kan fritt hålla möten.
Tadzjikistan har ingen statsreligion och religionsfriheten respekteras i stort,
åtminstone vad gäller de stora internationellt etablerade trossamfunden. Alla
religiösa samfund måste registreras, vilket inte minst fungerar som ett sätt för
staten att kontrollera att de inte är politiska sammanslutningar. Vissa
”nykristna” mindre samfund betraktas med misstänksamhet från
myndigheternas sida. Minimikravet för att erhålla registrering är att samfundet
har minst 100 medlemmar. Allmänt finns en oro för islamisk fundamentalism.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
De politiska institutionerna domineras av ett starkt presidentstyre. Det senaste
presidentvalet i november 2006 kan inte betraktas som demokratiskt. Utöver
den sittande presidenten ställde ytterligare fyra kandidater upp: tre av dem kom
från regeringen närstående partier, den fjärde representerade kommunistpartiet.

Flera av dessa ”alternativa” kandidater var tämligen okända för en bredare
allmänhet. Två partier, det socialdemokratiska och det demokratiska, vägrade
att befatta sig med valet då de ansåg det vara illegitimt. Dessa båda partier
hävdade att den folkomröstning, som genomfördes år 2003 och som gjorde det
möjligt för presidenten att ställa upp i valet för ytterligare två mandatperioder,
var olaglig. Det islamiska förnyelsepartiet valde likaså att inte ställa upp i valet,
enligt uppgift beroende på interna svårigheter att enas kring en kandidat.
Under valkampanjen dominerade den sittande presidenten stort i medierna,
vilket, i förening med att de övriga kandidaterna var tämligen okända, innebar
att presidenten vann med bred marginal. Enligt det officiella valresultatet skulle
presidenten ha fått 79,3 procent av rösterna, medan de övriga fyra
kandidaterna tillsammans fick dryga 19 procent. Flera bedömare menar dock
att presidentens reslutat ”justerats nedåt” för att siffrorna ”skulle se bättre ut”
än de 90 procent, som flera bedömare hade räknat med. Till bilden hör också
att valsystemet i landet bygger på ”negativ röstning”, det vill säga i stället för att
markera vilken kandidat man vill rösta på ska man stryka över de kandidater
som man inte vill rösta på tills endast ett namn kvarstår på valsedeln. Systemet
anses gynna omval av den som innehar presidentämbetet.
Även om OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga
rättigheters, ODIHR, internationella valobservatörer noterade vissa
förbättringar i valens rent tekniska genomförande jämfört med tidigare
presidentval, konstaterade OSSE likväl att ”bristen på varje seriös kampanj och
på trovärdiga alternativ underminerade detta val i en sådan omfattning att det
inte utgjorde en adekvat test på Tadzjikistans åtaganden [att genomföra]
demokratiska val. Ett antal ytterligare brister var också uppenbara under
valprocessen.”
Kvinnorna är kraftigt underrepresenterade i det politiska livet, även om det
formellt inte finns några begränsningar då det gäller kvinnors valbarhet.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering inom arbetslivet på grund av kön, hudfärg, religion eller politisk
åsikt är formellt förbjuden men förekommer likväl i viss utsträckning, i
synnerhet gentemot kvinnor.
Den normala arbetsveckan är 40 timmar. Medellönen är cirka 20-25 USD i
månaden. De fattigaste familjerna får bidrag från staten för att klara uppehället
och många familjer överlever genom någon form av självhushållning.
Alla arbetare har laglig rätt att bilda eller ansluta sig till fackliga organisationer.
Uppskattningsvis är 90 procent av arbetarna anslutna till någon facklig
organisation. Det finns särskilda hälso- och säkerhetsföreskrifter för
arbetsplatserna men de uppfyller inte internationella normer och följs heller
inte i praktiken.
Tadzjikistan har tillträtt samtliga åtta av Internationella arbetsorganisationen
ILO:s (International Labour Organisation) centrala konventioner om
föreningsfrihet och förhandlingsrätt, icke-diskriminering i arbetslivet, förbud
mot tvångsarbete och förbud mot barnarbete men som framkommit ovan är
tillämpningen i vissa fall bristfällig.
Till bilden om arbetstagares ställning hör också det faktum att många tadzjiker
- olika bedömare talar om mellan 500 000 och en miljon - arbetar utomlands,
ofta med säsongsarbete i Kazakstan eller i Ryssland. Dessa migranter har
många gånger dåliga kunskaper om sina rättigheter på utländska
arbetsmarknader och kan lätt utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare i det
främmande landet. Dessutom står de många gånger utanför det sociala
skyddsnätet (till exempel försäkringsskydd), som finns i landet i fråga.
Penningöverföringar från dessa gästarbetande tadzjiker utomlands är för
många familjer ett helt nödvändigt penningtillskott. Den omfattande
arbetsutvandringen leder också till att det på många håll på landsbygden
knappast finns några män i arbetsför ålder kvar.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Landets hälsovårdssystem kan inte sägas vara särskilt välutvecklat. Många
sjukvårdsinrättningar dras med stora problem och är dåligt finansierade.
Någon systematisk diskriminering vad gäller tillgång till hälso- och sjukvård
kan inte sägas förekomma, dock med stora skillnader i kapacitet och kvalitet
mellan land och stad. För den bättre bemedlade andelen av befolkningen utgör
privata vårdinrättningar ett alternativ till de offentliga.
12. Rätten till utbildning
I Tadzjikistan råder skolplikt för pojkar och flickor till 16 års ålder.
Undervisningen är tänkt att vara avgiftsfri men brist på resurser har gjort att
skolsystemet fungerar dåligt. Många barns skolgång försvåras av att de måste
arbeta, i synnerhet vid bomullsodlingarna.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsvillkoren i landet kännetecknas av stora ekonomiska och sociala
skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Även om ingen utbredd svält kan
sägas förekomma lever stora grupper, i synnerhet på landsbygden, under
mycket knappa ekonomiska förhållanden. Utan den omfattande
självhushållningen på landsbygden skulle levnadsvillkoren vara odrägliga.
År 2006 placerade UNDP:s Human Development Index, FN:s
fattigdomsindex, Tadzjikistan på plats 122 (index 0,673), det vill säga i nivå
med Sydafrika och São Tomé och Príncipe. Index för Tadzjikistan visar en
svagt stigande tendens.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnomisshandel, inte minst i hemmen, är vanligt förekommande. Ofta
utreds inte dessa brott och många av dem anmäls aldrig. Regeringen har inte
visat någon vilja att diskutera eller komma till rätta med detta problem.
Handel med kvinnor är ett stort och växande problem. Tadzjikistan fungerar
som såväl ursprungs- som transitland. Människohandel är numera förbjuden

enligt lag och kan bestraffas med 5-15 års fängelse. Den första fällande domen
för människohandel avkunnades hösten 2004. Enligt Internationella
migrationsorganisationen, IOM, som bedriver en tämligen omfattande
upplysningsverksamhet i landet om riskerna att bli utsatt för människohandel,
får detta förhoppningsvis ses som ett tecken på att de tadzjikiska
myndigheterna nu börjar ägna större uppmärksamhet åt detta problem.
Av tradition har det varit vanligt att kvinnor, åtminstone i städerna, både
utbildat sig och arbetat. De senaste åren har det dock blivit allt vanligare att
skolflickor hoppar av skolan redan vid tolv års ålder och färre kvinnor tillägnar
sig högre utbildning. Kvinnan har i större utsträckning - tvärtemot traditionen kommit att bli familjens överhuvud eftersom många familjefäder saknas efter
det inbördeskrig som pågick fram till 1997, eller på grund av att mannen
arbetar utomlands.
Kvinnorna är kraftigt underrepresenterade i parlamentet och andra
maktstrukturer.
15. Barnets rättigheter
Av landets befolkning på dryga sex miljoner är mer än 50 procent under 18 år.
Det krävs således stora resurser för att säkra barnens grundläggande behov och
dessa har regeringen ännu inte kunnat avsätta. På grund av finansiella problem
är tillgången till sjukvård i praktiken mycket begränsad. Så många som ett barn
av tre beräknas lida av undernäring. Regeringen samarbetar med internationella
organisationer för att komma till rätta med barnens hälsosituation.
Enligt uppgift befinner sig ett av åtta barn på någon form av arbetsplats istället
för i skolbänken. Det förekommer också, trots att detta är olagligt, att skolor
stänger under skördetid för att barnen ska kunna hjälpa sina föräldrar med
skördearbetet. Minimiåldern för att få arbeta är 16 år men hushållsarbete och
vissa jordbrukssysslor betraktas som hjälp till familjen och sysselsätter ofta
barn från sju års ålder. Handel med barn förekommer, men ingen tillförlitlig
statistik finns att tillgå.

Det finns inga uppgifter om barnsoldater.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Etniska uzbeker utgör ungefär 15 procent av befolkningen, men uzbekiskans
ställning blir allt svagare och antalet uzbekiska tidningar, TV-sändningar och
skolor minskar. Det uzbekiska språket har ingen officiell status och uzbekerna
är underrepresenterade i det politiska livet.
Ryskans ställning har till viss del stärkts genom att presidenten anbefallt att
ryskstudier skall vara obligatoriska i grundskolan. Den ryska andelen av
befolkningen har dock minskat kraftigt under det senaste decenniet och den
uppgår nu endast till drygt en procent av befolkningen. Många ryssar har
lämnat landet, dels under inbördeskriget, dels av ekonomiska orsaker.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Tidigare var homosexuella handlingar mellan män förbjudna i lag men detta
förbud är nu avskaffat. Kvinnlig homosexualitet har aldrig reglerats i
lagstiftningen. Traditionella värderingar gör dock att homo- och bisexuella
samt transpersoner inte är socialt accepterade. Personer som väljer att öppet
visa sin homosexualitet kan riskera att utsättas för trakasserier av omgivningen.
18. Flyktingars rättigheter
I Tadzjikistan finns fortfarande internflyktingar efter inbördeskriget, som
pågick fram till 1997. Regeringen bistår dessa med skydd och har aktivt
samarbetat med internationella organisationer för att hjälpa dem att återvända.
Flyktingstatus utfärdas i enlighet med FN:s flyktingkonvention, som
Tadzjikistan har tillträtt. Antalet flyktingar från Afghanistan som ursprungligen
var i storleksordningen 10 000 har successivt minskat, dels genom
återvändande till Afghanistan, dels genom omplacering till andra länder genom
FN:s flyktingorgans, UNHCR, försorg. Man beräknar att antalet flyktingar i
nuläget uppgår till cirka 1 000 De flesta av dem är etniska tadzjiker och man
försöker integrera dem i det tadzjikiska samhället. På grund av det minskade

antalet flyktingar har UNHCR också skurit ner sin närvaro och sin verksamhet
i Tadzjikistan.
19. Funktionshindrades rättigheter
En särskild lag föreskriver funktionshindrades rätt till arbete och sjukvård.
Dock råder stor arbetslöshet bland funktionshindrade och social
diskriminering förekommer. Staten satsar tillräckliga ekonomiska resurser för
att integrera funktionshindrade. De funktionshindrades ställning påverkas
också av att många myndighetspersoner fortfarande betraktar dem som man
gjorde på sovjettiden, det vill säga isolering och institutionsvistelse snarare än
integration i det vanliga samhället.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Både nationella och internationella organisationer för mänskliga rättigheter
verkar i landet. Organisationerna kan registrera sig utan problem men rädslan
för trakasserier gör att många invånare drar sig för att bli medlemmar. Det har
förekommit att myndigheterna har hindrat tjänstemän från att delta i
seminarier som FN och OSSE har organiserat på temat mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
OSSE, som har ett kontor i Dusjanbe och flera fältkontor ute i landet,
genomför regelbundet utbildning på området mänskliga rättigheter. Regeringen
har samarbetat med OSSE i utarbetandet av en ny vallag.
Det FN-organ, UNTOP – United Nations Tajikistan Office of Peace-Building
- som även arbetade inom området mänskliga rättigheter har numera helt
avslutat sin verksamhet i landet och dess kontor har stängts.
Sedan 1997 bedriver Sverige ett utvecklingssamarbete med Tadzjikistan.
Inledningsvis var detta av ren humanitär karaktär. Numera syftar
utvecklingssamarbetet främst till fattigdomsbekämpning men inkluderar även
vissa insatser för mänskliga rättigheter, i synnerhet kvinnors situation och

bekämpning av människohandel.
Regeringen fattade hösten 2007 beslut om att det direkta, bilaterala
utvecklingsbiståndet genom Sida ska upphöra. En utfasningsperiod på omkring
tre år förutses.
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Mänskliga rättigheter i Iran 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Iran är omfattande och
förefaller öka. En klar försämring har skett de senaste åren, särskilt vad
beträffar yttrandefrihet, verkställande av dödsstraff, ökad förföljelse av
intellektuella, studenter och oliktänkande samt tortyr i fängelser. Irans etniska
och religiösa minoriteter fortsätter att diskrimineras. Landet lever inte upp till
kraven på en rättsstat.
Övergrepp mot enskilda personer, olika former av inskränkningar av friheten,
ett stort antal verkställda dödsstraff och en ökande intolerans färgad av en
radikaliserad islamisk moralism präglar det iranska samhället. Även om
sannolikt många iranier vill se förändringar i en liberal och demokratisk
riktning på flera områden är det aktiva motståndet mot regimen begränsat och
vagt organiserat. De individer som verkar för demokrati hotas, fängslas eller
oskadliggörs på annat sätt.
De institutioner i Iran som är tänkta att slå vakt om mänskliga rättigheter är
generellt svaga och inte politiskt oberoende. Frivilligorganisationer finns men
de är noga övervakade och har begränsat inflytande i det civila samhället. Irans
konstitution garanterar grundläggande mänskliga rättigheter, förutsatt att de
inte strider mot islam. Även om Iran har anslutit sig till flera MR-konventioner
finns det stora brister i tillämpningen av dessa. Lagstiftningen åsidosätts eller
tillämpas ofta med politisk eller religiös hänsyn. Den enskildes möjligheter att
skydda sig mot kränkningar och övergrepp är små. I praktiken är principen om
allas likhet inför lagen inte garanterad.
Den socioekonomiska situationen i landet är problematisk trots historiskt höga
oljeinkomster. Arbetslösheten, särskilt bland kvinnor och unga, är hög och
visar inga tecken på att förbättras. Detta förhållande tillsammans med

omfattande sociala restriktioner har medfört att många iranier vill emigrera.
Iran är idag ett land som drabbas hårt av utvandring av högutbildade, så kallad
kunskapsflykt. De senaste årens prisökningar, särskilt på boende, och en
ökande inflation slår extra hårt mot de svagaste i samhället.
Debatten kring den nukleära frågan och de internationella sanktionerna har
gett återverkningar på MR-området. Klimatet har hårdnat och de som av olika
anledningar ifrågasätter regimen - särskilt de som har internationella kontakter
- stämplas som fiender och en risk för landets säkerhet.
Under 2007 har kontrollen och repressionen på universiteten ökat. Flera
studentaktivister har gripits eller på vaga grunder dömts till hårda
fängelsestraff. Politiska dissidenter, regimkritiska journalister och intellektuella,
försvarare av mänskliga rättigheter, fackliga aktivister och aktivister för
kvinnors rättigheter har under året i ökad utsträckning trakasserats, förföljts
och gripits. Vissa av dessa har också dömts till fängelsestraff.
Under det gångna året har myndigheterna ökat trakasserier och förföljelser av
sufier, vars helgedomar samt rätt att fritt utöva sin religion kränkts. Liksom
tidigare fortsätter myndigheterna att utsätta den religiösa minoriteten bahaier
för omfattande förtryck.
Antalet avrättningar har stigit kraftigt under 2007 till närmare 300. Bland de
avrättade finns förövare som var minderåriga när brotten ska ha begåtts.
Under större delen av året har polis och den religiösa milisen (basiji) drivit en
hård kampanj mot brott mot den islamska klädedräkten och andra moralbrott,
vilket har lett till massgripanden av främst kvinnor och unga. Tillgången till fri
information har begränsats genom ytterligare restriktioner av massmedia, i
synnerhet tillgången till Internet, satellitparaboler och Internetcaféer.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala FN-konventionerna
om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Iran har anslutit sig till och ratificerat konventionerna nedan. Rapporteringen

till konventionskommittéerna sker med försening.
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
(juni 1975). Iran har inte tillträtt något av tilläggsprotokollen.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR) (juni 1975).
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
(CERD) (augusti 1968).
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) (juli 1994) med en allmän
reservation med hänvisning till sharialagarna som bl.a. gäller den lagliga
giftasåldern. I september 2007 ratificerade Iran tilläggsprotokollet om
handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.
Anslutning till konventionen mot alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW) liksom till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT) som det reformistiska
parlamentet under Khatami hade röstat för, stoppades av Väktarrådet 2004.
Efterlevnaden av konventionen om barnets rättigheter är mycket bristfällig.
Minderåriga har dömts till döden och i en del fall även avrättats före
myndighetsdagen.
Iran har ratificerat flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från
1967. Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC) har
undertecknats men inte ratificerats.
Iran har bjudit in samtliga FN:s specialrapportörer. Ett antal besök har
genomförts 2003-2005. Flera av de centrala rekommendationer som besökande
rapportörer har lämnat har inte implementerats. I flera fall medförde besöken
en ytterligare försämring av situationen för flera av de frihetsberövade och
trakasserade iranier som rapportörerna var i kontakt med. Specialrapportörerna
om tortyr och för religions- och åsiktsfrihet har anmält intresse att besöka
Iran men de har inte fått klartecken från de iranska myndigheterna att
genomföra besöken.

3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Misshandel och tortyr, i synnerhet i samband med gripanden och häktningar
fortsätter i stor omfattning. Parlamentet antog i juni 2004 en lag för att
förhindra tortyr. Lagen har inte medfört någon faktisk förändring.
Grymma bestraffningar förekommer enligt sharialagarnas så kallade.
hodudbestämmelser.
Dessa tillämpas på brott, som anses bryta mot Guds lag och
som varken domaren eller lagstiftaren anses kunna ändra på eller avskaffa. I
praktiken rör det sig ofta om brott relaterade till sexuallivet och otrohet och
rörande till statens säkerhet. Beviskraven för hodud-brott är höga och antalet
dödsstraff som verkställts med hänvisning till dessa lagar är lågt.
Ett moratorium beträffande stening avkunnades av de iranska myndigheterna i
december 2002. Åtskilliga personer har efter 2002 trots detta dömts till stening
av lokala domstolar. I flera fall har sedan en högre rättslig instans ändrat
domen till en alternativ straffpåföljd. I juli 2007 stenades dock en man i
Qazvin-provinsen, trots starka internationella protester, till döds för
äktenskapsbrott. Enligt Amnesty fanns i slutet av 2007 elva personer varav nio
kvinnor i iranska fängelser, som är dömda till döden via stening för
äktenskapsbrott.
Sharia-lagarna medger också utdömande av amputations- eller
stympningsstraff. Trots ett moratorium beträffande amputationer från 2003,
finns trovärdiga uppgifter om att åtskilliga amputationsdomar har verkställts
sedan dess, varav sju fall under 2007.
Iranska myndigheter meddelade i augusti 2007 att det inte existerar några
moratorier i det iranska juridiska systemet utan endast administrativa
instruktioner som saknar legal status.
Spöstraff utdöms enligt principen om taazirat, det vill säga straff som inte
nämns i Koranen. Spöstraff verkställs i stor utsträckning, inte sällan mot unga
och ibland offentligt på central plats i städerna. Denna bestraffning utmäts ofta

för sedlighetsbrott, som fritt socialt umgänge och alkoholkonsumtion.
Personer som anklagats för politiska brott eller brott mot statens säkerhet
utsätts ofta för spöstraff innan de döms till fängelse- eller dödsstraff.
Förhållandena i fängelserna är svåra och inga märkbara förbättringar har skett.
Tillträde till fängelserna för advokater och familjemedlemmar är begränsat.
Detta förhållande gäller, trots Wien-konventionen, även för ambassader som
önskar besöka fängslade landsmän. Myndigheterna ger motstridiga uppgifter
om antalet fångar men kan troligtvis uppskattas till 150 000. Amnestier och
längre permissionstider försvårar en närmare uppskattning. Av fångarna sägs
hälften vara narkotikabrottslingar, en stor andel personer dömda för rån och
omkring 2 000 är ungdomsförbrytare. Hundratals barn uppges bo i fängelser
tillsammans med sina mödrar. Myndigheterna har under året inlett kampanjer
mot narkotikabrottslighet, ”huliganism” samt brott mot den islamska
klädedräkten, vilket under det andra halvåret 2007 lett till massarresteringar av
personer på icke sällan godtyckliga grunder.
Personer som har besökt fängelser vittnar om hur flera fångar trängs i små
celler med dåliga sanitära förhållanden och undermålig kost. Våldtäkter och
narkotika är vanligt förekommande. Åtskilliga fångar har inte delgivits formell
dom och saknar information om fängelsestraffets längd. Antalet politiska
fångar är svårt att ange, men uppgår sannolikt till flera hundra. Bland dessa
finns ledare för studentrörelser, journalister, mänskliga rättighetsaktiva och
medlemmar i förbjudna etniska partier.
Obduktioner och rättsmedicinska undersökningar av fångar görs oftast av
fängelsets obducenter och inte av oberoende medicinska experter. Hemliga
arrestlokaler under kontroll av underrättelseministeriet eller revolutionsgardet
förekommer. Bruket av isoleringsceller är vanligt. Det är svårt för internerade
att få oberoende rättsliga biträden.
4. Dödsstraff
Antalet avrättningar fortsätter att vara högt och snabbt stigande. Ingen officiell

statistik är tillgänglig. Under 2007 uppgick antalet kända avrättningar enligt
Amnesty International till 298 personer, i jämförelse med 177 under 2006.
Avrättningar i form av hängning omfattar inte sällan grupper om flera personer
och sker ibland offentligt på centrala platser i städerna, även Teheran, och visas
på TV. Avrättningar sker annars ofta i fängelserna. Ibland underrättas anhöriga
först i efterhand. Det finns ingen betydande inhemsk opinion mot dödsstraffet.
Ibland avkunnas dödsdomar mot minderåriga för att sedan verkställas när den
minderårige uppnått myndig ålder, som är 18 år. I ett antal fall uppges dock
avrättning har skett före den dömdes myndighetsdag.
Dödsstraff kan enligt iransk lag utdömas för mord, väpnat rån, våldtäkt,
hädelse, sexuella brott och allvarliga narkotikabrott, liksom för brott mot den
nationella säkerheten, förräderi och andra högmålsbrott. Innan en dödsdom
verkställs ska den alltid bekräftas av Högsta Domstolen. Det kan på goda
grunder misstänkas att dissidenter ibland elimineras genom att en domstol
dömer dem till döden för till exempel narkotikabrott. Avrättningar med öppet
redovisade politiska förtecken har även genomförts på kurdiska aktivister eller
sympatisörer till förbjudna kurdiska organisationer.
Enligt sharia-lagarnas vedergällningsrätt, quesas, har anhöriga till en mördad
person möjlighet att benåda den dödsdömde i utbyte mot blodspengar,diyeh.
Beloppet varierar från motsvarande 200 000 SEK och uppåt för en man och
halva beloppet för en mördad kvinna. I händelse av betalning med blodspengar
omvandlas dödsstraffet som regel till fängelsestraff. Enligt tidigare lagstiftning
var blodspengarna högre för muslimer än för icke-muslimer. Genom en lag
från januari 2004 fastställdes att ersättningen skulle vara lika stor även då den
mördade är jude, kristen eller zoroastrier, men däremot inte för bahai, då
bahaismen inte erkänns som religion.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Iranska myndigheter påbjuder strikta klädes- och umgängesseder.
Ordningsmakten begår ofta övergrepp mot den personliga friheten när den
söker beivra sedlighetsbrott. Förseelser beträffande klädkod (alltför fri klädsel)

eller umgänge (fritt umgänge mellan ogifta) kan resultera i en varning, böter,
spöstraff eller i vissa fall fängelse. Trakasserier mot enskilda personer har ökat i
takt med att de konservativa har skaffat sig fullt inflytande över maktapparaten.
Under senvåren 2007 inledde myndigheterna en kampanj mot förseelser mot
den islamska klädkoden och bestämmelserna kring könssegregerat umgänge.
Massarresteringar av kvinnor och män, främst unga, som tillfälligt
frihetsberövats, har ägt rum sedan kampanjen inleddes. Under hösten 2007 har
myndigheterna intensifierat kampanjen och infört regler kring vinterklädsel.
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer. Personer förs bort och fängslas
utan domstolsbeslut. Utöver misstänkta brottslingar är det främst personer
som maktetablissemanget uppfattar som politiska hot som riskerar att drabbas
av övergrepp av olika slag, till exempel politiska dissidenter, regimkritiska
journalister, oppositionella akademiker och människorättsaktiva.
Revolutionsgardet och islamistiska aktionsgrupper, såsom Ansar-e-Hizbollah
och basiji, agerar i betydligt större utsträckning på ett oförenligt sätt med lagen
än den reguljära polisen.
Personer som av islamistiska aktionsgrupper eller av sedlighetspolisen inte
anses respektera de officiella påbuden om modest klädsel och könssegregerat
umgänge på offentlig plats eller som misstänks för sedeslöshet
(alkoholkonsumtion, drogmissbruk, umgänge med det motsatta könet utanför
äktenskapets ramar, m.m.) riskerar ingripanden av olika slag. Intimt umgänge
för såväl ogifta heterosexuella par som homosexuella och bisexuella är
straffbart.
Offentliga sexuella handlingar är också straffbara och till exempel
filminspelning av sexuella handlingar straffas hårt På flera håll inom det iranska
samhället finns en oro och osäkerhet över myndigheternas tillämpning av de
religiöst, eller snarare politiskt, påtvingade föreskrifterna om personligt uppträdande (klädedräkt, bruk av alkohol, användande av internet och parabolantenner, umgängesformerna mellan personer som inte är gifta med varandra etc.)

Varje iransk man kan få pass med undantag av mera öppet regimfientliga
personer eller vissa bahaier. Tillfälligt fråntagande av oliktänkandes pass tycks
bli allt vanligare förekommande. Kvinnor behöver fars, makes eller annan
manlig släktings tillstånd för att ansöka om pass. För militär personal gäller
särskilda bestämmelser för pass och för utresa ur landet.
6. Rättssäkerhet och rättsprinciper
Rättssystemet i Iran präglas av oförutsägbarhet och korruption. I praktiken
saknas ett självständigt rättsväsende. Det utsätts för påtryckningar från olika
grupper och individer inom samhällssystemet, bland annat genom politiska
diktat i fall som rör personer vilka uppfattas som hot mot
maktetablissemangets intressen.
Godtyckliga arresteringar och försvinnanden fortsätter och hemliga fängelser
förekommer. Specialdomstolar dömer trots att de saknar jurisdiktion i det
aktuella målet och flera rättsprocedurer är tvivelaktiga. Det har blivit vanligare
att domstolsförhandlingar hålls bakom lyckta dörrar. Rätten till offentlig
prövning inför en opartisk domstol respekteras inte. Separation mellan åklagare
och domstolsväsen har formellt genomförts i de flesta provinser men domare
uppträder inte sällan även som åklagare.
Det legala ramverket i Iran är svagt och tvetydigt. Brottsrubriceringar som till
exempel. "hot mot islamiska värderingar" eller "brott mot Gud" är svåra att
tolka. Ett grundläggande problem är att enskilda domare, som allt oftare saknar
formell juridisk utbildning, inte enbart förväntas döma utifrån kodifierad lag. I
många fall baseras domarna på sharia-lagarna och fatwas från ledande religiösa
uttolkare av Koranen vilket skapar inkonsekvens, osäkerhet och
sammanblandning av rättskällor. Huvudprincipen är dock att islamisk rätt har
företräde framför annan lag. Ett exempel är konvertering till annan religion
(apostasi) som inte är ett brott enligt civil straffrätt men däremot är brottsligt
enligt Koranens hodud-bestämmelser om brott mot Gud och därför ska
bestraffas med döden. Andra hodud-brott belagda med dödsstraff är
exempelvis mord, våldtäkt och otrohet.

Delar av ordningsmakten står bortom de folkvaldas kontroll. Ett allvarligt
rättssäkerhetsproblem utgörs av paramilitära grupper, som det islamiska
revolutionsgardet och den religiösa milisen basiji, vilka inte sällan tar lagen i
egna händer. Mord som kan misstänkas ha varit sanktionerade av politiska
instanser förekommer. Även om det officiellt förnekas, förefaller det finnas
fängelser och häkten utan insyn från ordinarie polis, där politiska fångar hålls.
Övergrepp från ordningsmaktens sida inrapporteras ofta i samband med
demonstrationer och folksamlingar. De militanta islamiska
påtryckningsgrupperna Ansar-e-Hizbollah, basiji etc. fortsätter med den
religiösa/politiska maktens goda minne att brutalt angripa politiska
motståndare utan att ställas till svars. Det är vanligt förekommande att
ordningsmakten för en kortare tid håller en person gripen utan möjlighet att
kommunicera med omvärlden och utan att anhöriga informeras. Detta gäller
också ungdomar som brutit mot sedlighetsreglerna och som kan tvingas
tillbringa nätter i häkte innan de släpps.
Domstolsväsendet har flera parallella instanser. Revolutionsdomstolar dömer
ofta i politiskt laddade rättegångar. Insynen är ringa och liknelser görs med
militärdomstolar där domaren även kan agera åklagare. I de allmänna
domstolarna finns formellt garantier för rättssäkerheten genom rätt att
överklaga och rätt till fritt val av försvarare, vilket dock sällan efterlevs.
Bristerna i rättssäkerheten förstärks även genom bristen på kvalificerade
domare. I Iran finns flera specialdomstolar bland annat för pressfrågor och för
statsanställda. Det finns också militärdomstolar vilka, liksom de religiösa
domstolarna för präster och teologer, betraktas som fora för ideologisk
kontroll. De religiösa domstolarna lyder direkt under den Religiöse Ledaren
och omnämns inte i konstitutionen som en del av det ordinarie rättsväsendet.
Domarna utses av chefen för rättsväsendet i samråd med chefen för varje
lokalt juridiskt distrikt och underställs justitieministern (och ibland även den
Religiöse Ledaren) för godkännande.
Försvarsadvokater, som engagerat sig i fall rörande kränkningar av de
mänskliga rättigheterna eller mål med politisk anknytning, utsätts ofta för hot,

påtryckningar och repressalier. Ibland dras deras licenser in.
Nobelfredspristagaren och advokaten Shirin Ebadi är utsatt för regimens
trakasserier och i augusti 2006 förklarades hennes centrum för mänskliga
rättigheter och dess verksamhet olaglig, även om verksamheten har fortsatt.
Repressionen mot alla som aktivt arbetar för mänskliga rättigheter har ökat
under 2007. I augusti dömdes Emadeddin Baghi, aktivist för fångars
rättigheter, till tre års fängelse för att ha äventyrat ”nationens säkerhet”.
Islamic Human Rights Commission (IHRC) och den så kallade. Commission
90 i parlamentet, som ursprungligen skapades för att ge enskilda personer
möjlighet att anmäla brott mot de mänskliga rättigheterna, är inte oberoende.
IHRC har ställt sig bakom regimen och går till angrepp mot dem som kritiserar
kränkningar av demänskliga rättigheterna i Iran.
7. Straffrihet
Politiskt betingat våld förekommer i Iran. Den religiöse ledaren jämte flera
mäktiga politiker, konservativa företrädare samt grupperingar utnyttjar
islamistiska friskaror som Ansar-e-Hizbollah och basiji för att trakassera
motståndare. Endast i undantagsfall straffas medlemmar ur dessa grupper och
organisationer trots att de gjort sig skyldiga till misshandel och mord.
Det mycket uppmärksammade fall om kränkningar av de mänskliga
rättigheterna, som gällde dödsmisshandeln i ett fängelse sommaren 2003 av
den kanadensisk-iranska fotojournalisten Zahra Kazemi (vilket medfört
ansträngda diplomatiska förbindelser mellan Kanada och Iran), är fortfarande
ouppklarat. Makthavarna vill tysta ned fallet och avföra det från den rättsliga
agendan. Starka misstankar finns om myndighetspersoners delaktighet i
dödsmisshandeln. I november 2007 beslutade dock Irans högsta domstol att
åter undersöka Kazemi-fallet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefriheten har försämrats under de senaste åren. Tidningar har under
2007 tvingats upphöra med sin utgivning, arrestering av journalister och

stängning av webbplatser har blivit vanligare. Rätten att fritt hysa och uttrycka
åsikter respekteras inte i Iran trots skydd i grundlagen. Regimkritiker och
personer som återger obekväma åsikter riskerar att fängslas eller bestraffas.
Under 2006 och 2007 genomfördes tillslag och kontroller vid universiteten i
landet för att stoppa vad presidenten och den religiöse ledaren har betecknat
som sekulariseringen av utbildningsväsendet för att därigenom stärka det
religiösa inflytandet. Flera studenter har under året dömts till fängelse. I
oktober dömdes tre studenter vid Amir Kabir-universitetet till upp till tre års
fängelse för att ha förolämpat islam och regeringen. Flera
studentdemonstrationer har under året upplösts av myndigheterna under
våldsamma former och initiativtagarna har blivit arresterade.
Under 2007 fängslades även ett flertal kvinnliga aktivister som arbetat med
kampanjen med att samla in en miljon namnunderskrifter för att kräva ett
upphörande av könsdiskrimineringen i Irans lagar.
Den frispråkighet som pressen för några år sedan visade i en allt öppnare och
alltmer samhällskritisk debatt är numera helt borta. Pressen har anpassat sig till
det ökade trycket från makthavarna och till regimens anbefallna doktrin.
Förhandscensur av tidningar förekommer visserligen inte men journalister som
ger uttryck för eller återger regimkritik riskerar att fängslas. Dessutom har
myndigheterna förbjudit tidningar att kritisera vissa ämnen såsom kampanjen
mot brott mot den islamska klädedräkten eller bensinransoneringarna.
Åtskilliga journalister har kallats till domstol misstänkta för brott mot
presslagarna utan att något formellt åtal väcks. De kallas även till
underrättelseministeriet eller till revolutionsgardet för förhör och varningar.
Flera journalister hålls fängslade för att ha uttryckt olämpliga åsikter eller
spridit vad som betecknas som falsk information och lögner. Ofta är det inte
åtal under specifika presslagar som används mot journalister utan hänvisningar
till islamisk moral och nationell säkerhet.
Iran saknar system med ansvarig utgivare. Rätten att utge en publikation är

begränsad i lag och utesluter bland annat. personer som varit anhängare till
shahen. Flera böcker (böcker kräver utgivningstillstånd och förhandscensur)
har dragits in i efterhand sedan publiceringen väckt kritik. En stor del av
regimens censurapparat verkar egentligen utanför lagen genom till exempel.
uppmaningar och hot mot enskilda förläggare, fördröjningar och extra
kostnader för utgivningstillstånd eller attacker mot bokaffärer. Förläggare tycks
skrämas till tystnad. Endast i undantagsfall har någon ställts till svars och i vissa
fall har rättsväsendet snarare legitimerat detta som uttryck för folkets vilja och
ställt förläggare och journalister inför rätta.
Antalet Internetabonnenter i Iran uppskattas till cirka 3 miljoner. Det finns
hundratals Internet-caféer som lockar framför allt de unga. I Iran finns även en
aktiv bloggvärld. För att begränsa informationsfriheten på Internet söker
regimen begränsa tillgången till känsliga Internetsidor. Alla operatörer måste
låta filtrera all Internettrafik och privata Internetoperatörer kontrolleras
regelbundet. Internetfiltren spärrar omoraliska och oppositionella sidor men
också bloggsidor samt alla internationella sociala nätverkssidor (som Orkut,
Facebook och Hi5). Under december månad stängdes även 24 Internetcaféer i
Teheran för brott mot sedligheten. I samband med detta arresterades ett
dussintal personer. Sedan slutet av 2006 tillåter myndigheterna inga
uppkopplingar över 128kb/s för privatpersoner. Rättsväsendet fortsätter även
med kraft slå ned på politiskt kritiska men också "omoraliska" Internetsidor.
Förbudet mot satellit-TV efterlevs inte i Teheran. Trots höga böter och i vissa
fall spöstraff fortsätter den svarta marknaden för paraboler. Myndigheterna
genomför med jämna mellanrum räder med syfte att riva ned parabolantenner.
Regimens omfattande kontrollapparat ingriper i människors privatliv genom
telefonavlyssning, övervakning och öppnanden av privatbrev som skickas med
post. Iranier som umgås med utlänningar kan räkna med särskild
uppmärksamhet. "Olagliga kontakter" med västerländska diplomater eller med
internationella delegationer återkommer inte sällan i åtalspunkterna mot
oliktänkande.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den högsta politiska och religiösa makten i Iran innehas av den religiöse
ledaren (Vali-e-Faqih) som står över både president och parlament och är
förbehållen rätten att intervenera i alla maktsfärer. Den religiöse ledaren utses
på livstid av en expertförsamling (Majlis-e-Khobregan) med rätt att avsätta
honom under särskilda förhållanden. Ayatollah Ali Khameinei innehar posten
sedan 1989.
Den lagstiftande makten i Iran utövas av ett folkvalt parlament (Majlis-eShuraye- Islam) med 290 ledamöter. Samtliga medborgare över 15 år har
rösträtt. Val hålls vart fjärde år, senast i februari 2004. För att en person ska
tillåtaskandidera till en post i parlamentet krävs först att han eller hon godkänns
av det så kallade Väktarrådet (Shura-ye-Negahban), som har till uppgift att se till
att endast personer som anses lämpliga får ställa upp i valet.
Lämplighetsbedömningen görs i enlighet med vissa kriterier, varav flertalet är
tämligen godtyckliga. Varken valen till parlamentet 2004, eller presidentvalet i
juni 2005 var fria eller demokratiska. Ett stort antal kandidater diskvalificerades
på oklara grunder av Väktarrådet, bland annat samtliga kvinnliga
presidentkandidater.
Den verkställande makten ligger formellt hos presidenten, som i praktiken
kommit att framstå som den religiöse ledarens redskap. Presidenten väljs på
fyra år. Sedan presidentvalet i juni 2005 efterträddes president Muhammad
Khatami i augusti 2005 av president Mahmoud Ahmadinejad. Nästa
parlamentsval sker i mars 2008 och nästa presidentval i juni 2009.
Väktarrådet fyller en lagrådsliknande funktion. Rådet ska tolka grundlagen och
granska att all lagstiftning som antas av parlamentet är förenlig med islamisk
rätt. Väktarrådet granskar även kandidater inför val till parlament, president
och expertförsamling. Rådet, som är en av de mäktigaste institutionerna i den
iranska staten, består av tolv personer, sex teologer utsedda av den religiöse
ledaren och sex jurister på förslag av parlamentet efter den religiöse ledarens
och chefen för rättsväsendets anvisningar.

För att lösa och medla i konflikter mellan parlamentet och Väktarrådet finns
ett särskilt "råd för ändmålsenlighet" eller "medlingsrådet", Shura-e-Maslahat
eller Majma-e-Tashkhiss-e-Maslahat-e-Nezam med 31 ledamöter. Rådet, som
inrättades 1988, har under åren fått ökad makt och utvecklats till ett slags
kabinett under den religiöse ledaren med stort inflytande i iransk politik.
Den politiska oppositionen är kringskuren i Iran. Kritik mot den islamska
regimen är i princip förbjuden och kan bestraffas hårt. Politiska partier är
visserligen tillåtna men utrymmet för dem att agera i opposition mot sittande
regering är begränsat. Efter parlamentsvalet 2004 har ett antal reformvänliga
före detta parlamentsledamöter ställts inför rätta anklagade för olika typer av
regimförtal.
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Officiellt uppgår arbetslösheten i landet till 14 procent men oberoende
bedömare menar att den egentliga siffran är mellan 22-25 procent och är ett
hot mot Irans sociala och ekonomiska stabilitet.
Självständiga fackföreningar tillåts inte. Även om strejkrätten inte är direkt
förbjuden i lag stoppas strejker av ordningsmakten under hänvisning till den
nationella säkerheten. Ett antal regeringsanknutna så kallade islamiska
arbetarråds-organisationer finns. I samband med strejker och demonstrationer
på grund av uteblivna löner, bildande av fackföreningar eller kontakter med
internationella fackföreningsrörelser har det under de senaste åren förekommit
dödsskjutningar och andra övergrepp. Även de fackligt engagerades anhöriga
har utsatts för hot och skrämsel. Ledaren för transportarbetarförbundet
dömdes i slutet av maj 2007 till fem års fängelse för att ha ’hotat rikets
säkerhet’ och ’spridande av regimfientlig propaganda’.
Diskriminering på arbetsplatser förekommer. Om en chefspost utlyses och
endast en kvinna uppfyller kraven, kan arbetsledningen tillsätta en mindre
kvalificerad manlig person. Politiska kriterier tillämpas vid tillsättningar av
positioner inom den offentliga sektorn liksom inom statsägda företag.
Iran har ratificerat ILO:s centrala konventioner men tillämpningen är bristande.

11. Rätten till bästa uppnåelig hälsa
Rätten till grundläggande hälsovård är fastslagen i grundlagen (artikel 29) och
någon åtskillnad mellan kön görs inte. Tillgången och kvaliteten på hälsovård,
inklusive psykiatrisk vård, kan variera lokalt men anses hålla en relativt god
standard i städerna. Även på landsbygden ska numera möjligheterna till
sjukvård och läkare vara ganska goda. Nyutexaminerade läkare är skyldiga att
under ett antal år tjänstgöra utanför de stora städerna. Staten gör, av allt att
döma, stora ansträngningar för att trygga befolkningens tillgång till hälsovård.

subventionerade. De sämst ställda erbjuds billigt boende. Religiösa stiftelser
(bonyads) bedriver projekt för att hjälpa fattiga.

Iran har uppskattningsvis över två miljoner narkotikamissbrukare varav ca 250
000 är under 18 år. 1,2 miljoner uppges vara tunga missbrukare. Missbruket rör
sig mestadels om opium men heroin, kokain, hasch och ecstasy blir allt
vanligare, särskilt bland unga. Ytterligare någon miljon tros nyttja narkotika
utan att klassas som beroende. Missbruket har medfört ökad spridning av
hiv/aids. Antalet officiellt registrerade hiv/aids-fall är 14 000 men mörkertalet
är stort. Det uppskattas att antalet smittade kan uppgå till 70 000. Iran är
medvetet om problematiken som främst bemöts med informationskampanjer.

Generellt är det kvinnliga deltagandet i det politiska livet, inom förvaltning och
inom näringsliv lågt. Det iranska parlamentet med 290 ledamöter hade under
2007 endast 9 kvinnor, samtliga knutna till den konservativa majoriteten. En av
de nio vicepresidenterna (i praktiken snarast generaldirektörer) är kvinna.

12. Rätten till utbildning
Irans konstitution garanterar varje medborgare rätten till utbildning, och 95
procent av alla barn är inskrivna i grundskolan. Skolelever måste i princip
betala för läromedel i de högre årskurserna. Klasserna i grundskolan är i regel
mycket stora. Standarden på undervisningen varierar, men anses vara relativt
god i ett regionalt perspektiv. Ofta låter föräldrar komplettera barnens
utbildning med lektioner hos privatlärare. Åtskilliga privatskolor finns på
högstadie- och gymnasienivå. Flertalet universitet är statliga.

Kvinnan är inte jämställd i värde eller rättigheter med mannen och hennes
rättsliga situation är sårbar. Den sharia-inspirerade lagstiftningen diskriminerar
kvinnor vid arv (döttrar har halv arvslott jämfört med söner) och skilsmässa.
Ett av de områden där kvinnans lägre värde också manifesteras gäller
blodspengar (se kap. 4, dödsstraff). Trots krav på förändringar anses
fortfarande en muslimsk kvinnas liv vara hälften så mycket värt som en mans.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Iran hade år 2005 en BNP per capita på 2 781 USD. Genomsnittsfamiljens
försörjningssituation har försämrats avsevärt under senare år. 7,3 procent av
befolkningen lever i fattigdom och ca 2 procent av befolkningen anses leva i
absolut fattigdom med mindre än 1 USD om dagen. I UNDP:s Human
Development Index från år 2007 ligger Iran på plats 94. Iran har emellertid ett
ganska omfattande socialt skyddsnät. Basvaror som bröd, te och gas är

14. Kvinnors rättigheter
Kvinnans ställning i Iran är enligt gällande lag underordnad mannens och
kvinnor diskrimineras både i lag och i praktik. Alltsedan revolutionen 1979
gäller strikt klädtvång för kvinnor med obligatorisk huvudslöja och kappa. En
omfattande kampanj för efterlevandet av klädtvånget har genomförts 2007.

Antalet kvinnliga jurister, domare, läkare, lärare och ingenjörer har ökat.
Kvinnliga poliskadetter har utexaminerats under senare år. Till universiteten
antas fler kvinnor än män - 70 procent av de studerande är kvinnor.

Ett vittnesmål från en kvinna är hälften värt jämfört med ett vittnesmål från en
man. De strikta klädes- och umgängesreglerna som gäller för kvinnor vittnar
även om synen på kvinnan som underordnad. En kvinna måste ha tillstånd
från sin make, far eller annan manlig släkting för att ansöka om pass. Gifta
kvinnor måste ha tillstånd från sin make för att få resa ut ur landet.
Under 2007 har polis trakasserat, hotat och arresterat åtskilliga kvinnor som
arbetat med att samla in en miljon underskrifter för att kräva en reform av den
könsdiskriminerande lagstiftningen. I tolvmiljonerstaden Teheran finns endast

ett fåtal centra för hjälpbehövande kvinnor.
En kvinna har rätt att skilja sig från sin man om han har allvarliga problem
med missbruk av alkohol eller narkotika, om han är impotent, sinnessjuk eller
oförmögen att försörja familjen. Ungefär ett av nio äktenskap uppges leda till
skilsmässa. Oftast är det kvinnan som ansöker om skilsmässa. För män räcker
det med att ansöka om skilsmässa utan att ange skäl. Medan muslimska män
får gifta sig med icke-muslimska kvinnor är det motsatta förhållandet inte
tillåtet. En kvinna saknar lagliga möjligheter att hindra sin man från att ingå
tillfälliga äktenskap, så kallade sighe-förhållanden, med andra kvinnor.
I februari 2002 antog parlamentet en lag som vid skilsmässa ger kvinnor
vårdnaden om sina barn, oavsett kön upp till sju års ålder. Enligt tidigare
lagstiftning baserad på sharia var gränsen två år för pojkar och sju år för
flickor. Kvinnan saknar laglig rätt att besöka sina barn efter skilsmässa utan är
beroende av mannens medgivande.
Fattigdom drabbar kvinnor särskilt hårt. Enligt FN-uppgifter utgörs över 15
procent av Irans hushåll av ensamstående mödrar. Närmare 2 miljoner kvinnor
är hemlösa och 1 miljon står utanför det sociala skyddsnätet. Som en följd av
detta har prostitutionen, som är förbjuden i lag, ökat. Enligt uppgift från
iranska socialministeriet finns åtminstone 300 000 prostituerade i Iran.
Återkommande avslöjar myndigheterna bordellrörelser runtom i landet.
Straffen blir vanligtvis spöstraff och långvarig fängelsevistelse.
Abort är normalt illegalt i Iran. Endast om moderns liv är i fara eller fostret är
missbildat tillåts abort. Preventivmedel säljs öppet på apotek. Inga uppgifter
finns om att kvinnlig könsstympning förekommer i Iran.
Mord i hederns namn förekommer men är ytterst sällsynta. Denna typ av brott,
som främst har förekommit bland nomadfolk och på landsbygden, är illa sedda
och anses även av konservativa strida mot islam.

15. Barnets rättigheter
Iran har kritiserats för att inte särbehandla barn inom straffrätten. Personer
under 18 år kan i princip dömas till samma straff, inklusive dödsstraff, som
vuxna. Flera minderåriga har under de senaste åren dömts till dödsstraff och
avrättats vilket strider mot konventionen om barnets rättigheter som Iran
ratificerat. Det finns särskilda domstolar för minderåriga som ska ta hänsyn till
den åtalades ålder men som likväl utmätt dödsstraff.
Barnarbete förekommer då barn ofta förutsätts hjälpa till i familjeägda
jordbruk, affärer eller andra näringar. Barn som lönearbetare inom industrin är
sällsynt. Enligt lag får barn under 15 år inte arbeta.
Enligt religiösa påbud betraktas pojkar som könsmogna strax före 15 års ålder
och flickor strax före 9 års ålder. Detta har traditionellt också varit den lagligt
tillåtna giftasåldern. Det tidigare reformistiska parlamentet föreslog en höjning
till 15 för flickor och till 17 för pojkar vilket Väktarrådet dock stoppade. År
2002 slog Medlingsrådet fast gränsen till 13 för flickor och 15 för pojkar men
att yngre flickor ändå kan giftas bort efter särskilt medgivande från familjen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Som en följd av det islamistiska och Iran nationalistiska styret är de etniska och
religiösa minoriteterna utsatta för politisk kontroll och tillsyn. Iran erkänner
etniska minoriteter och någon positiv särbehandling förekommer inte. Farsi är
det enda accepterade officiella språket. Etniska minoriteter har begränsad
yttrande- och mötesfrihet.
Etniska minoriteter
Iran är ett etniskt mångfacetterat land. Perser utgör drygt hälften av landets
befolkning på ca 70 miljoner. Andra grupper är azerturkar (ca 25 procent),
kurder (ca 10 procent) och araber (ca 3 procent). Dessutom finns mindre
grupper som balucher, turkmener och lorer samt vissa nomadgrupper. Iran
hyser vidare cirka 1 miljon flyktingar, främst från Afghanistan men även Irak.
Undervisning får inte bedrivas annat än på persiska (farsi). Möjligheter till

offentlig karriär är begränsade för minoriteter (framför allt kurder, ahwaziaraber,
balucher och turkmener) som är underrepresenterade i offentlig förvaltning.
De erkända etniska minoriteterna är representerade i parlamentet men i klart
begränsad utsträckning. Under 2007 har rapporter förekommit om oroligheter
bland kurder, balucher, ahwazi-araber och azerer. Säkerhetsstyrkor har ofta
brutalt kuvat dessa.
För kurderna skedde vissa förbättringar under president Khatami (1997-2005).
Den tidigare hårda censuren av kurdiska böcker har lättat och film och teater
produceras på kurdiska. Ett kurdiskt kulturcentrum finns i Teheran. All politisk
materia är dock känslig och de ökade kulturella friheterna har inte medfört
stärkta rättigheter på andra områden. Kurdisk separatistisk verksamhet i Iran
har dock inte upphört och inte heller övergreppen mot kurderna. Under 2007
har iransk militär genomfört flera militära operationer mot kurdiska separatister
i Irans kurdiska områden.
Azererna är förmodligen den minoritet som lider minst av diskriminering i
kraft av sin numerära styrka. Likväl förekommer diskriminering, främst
kulturellt betingade, som gäller rätten att använda azeriska/turkiska i skrift. Ett
antal lokaltidningar i nordvästra Iran skriver på både farsi och azeri men har
tidvis förbjudits att använda azeri. Skrifter på azeri med latinskt alfabet finns i
mycket liten utsträckning i Iran. Undervisning på azeri är förbjuden. Azerer
som bedriver separatistisk verksamhet riskerar att fängslas och i värsta fall
avrättas.
Irans arabiska minoritet, ahwazi-araberna, är bosatta i den oljerika provinsen
Khuzestan. Liksom för övriga minoriteter erkänns inte deras språkliga
rättigheter fullt ut, till exempel sker ingen undervisning på arabiska i småskolan.
I högre årskurser studeras arabiska oftast i religiösa texter. Under 2006 och
2007 har regimfientliga demonstrationer och oroligheter fortsatt och
hundratals ahwazi-araber arresterats.
I Sistan-Baluchistan har det under 2007 skett flera sammanstötningar mellan

baluchiska separatister och iransk militär. Majoriteten av invånarna är sunniter.
Historiskt har baluchiska nationalistgrupper vägrat erkänna Teherans
överhöghet och situationen i provinsen präglas av laglöshet. Huvuddelen av
narkotikasmugglingen från Afghanistan och Pakistan går genom SistanBaluchistan. Polisiära och paramilitära styrkor begår grova övergrepp mot de
mänskliga rättigheterna i de baluchiska områden med kampen mot narkotikan
som förevändning. Under 2007 har flera uppmärksammade kidnappningar
genomförts av baluchklaner som ett sätt att kräva eftergifter från myndigheterna.
Religiösa minoriteter
Enligt Irans senaste folkräkning från 1996 bekänner sig 99,5 procent av
befolkningen till islam. Av dessa uppges omkring 10 procent vara
sunnimuslimer. Flera icke-muslimer, i synnerhet de som konverterat från
Islam, vill eller vågar inte öppet erkänna sin religion.
Konstitutionen slår fast att shiaislam är landets statsreligion. Det betyder bland
annat. att presidenten måste vara en shiamuslim. Grundlagen innehåller
dessutom ett särskilt erkännande av de tre religiösa minoriteterna kristna, judar
och zoroastrier som tillåts ha sina tempel och har reserverade platser i
parlamentet. De religiösa minoriteternas ställning i Iran måste ändå anses vara
svår.
Inom straffrätten diskrimineras icke-muslimer. Till exempel. straffas en
muslimsk man som är otrogen med en muslimsk kvinna med 100 piskrapp
medan en icke-muslimsk man som gör samma sak riskerar dödsstraff.
Arvsrätten premierar muslimer. Icke-muslimer kan inte ärva från muslimer.
Om en icke-muslim dör och om det bland hans släktingar finns muslimer
kommer de att ärva allt, även om de är avlägsna släktingar.
Enligt iransk lag är det inte tillåtet att efterforska vilken religion en person
utövar eller fängsla någon enbart på grund av personens tro. Lagen åsidosätts
emellertid i stor utsträckning. Exempelvis måste till exempel.
religionstillhörighet uppges inför anställning inom den statliga sektorn eller vid

registrering till universiteten. Enligt kodifierad lagstiftning är det inte straffbart
att konvertera från islam, men eftersom religiös sharia-rätt har företräde
förekommer straff mot konvertiter. Religiösa uttolkningar, så kallade fatwas,
från religiösa auktoriteter påverkar uttolkningen av sharia-rätten.
Iranska myndigheter bedriver i regel inte någon aktiv verksamhet för att
komma åt konvertiter eller ”avfällingar” från Islam, men en konvertit som
utsätts för förföljelse av enskilda har inte möjlighet att söka skydd hos
myndigheterna. Tvärtom skulle hans fall förvärras, eftersom myndigheter då
skulle kunna börja intressera sig för fallet. Så länge man låter sin religiösa
övertygelse vara en privatsak löper man i allmänhet inte några särskilda risker.
Den iranska grundlagens förbud av verksamhet mot Islam eller den Islamiska
republiken har emellanåt och i varierande grad använts mot religiösa och
etniska grupper.
Sunni-muslimer har genom åren påtalat diskriminering och i viss utsträckning
övergrepp. Det har rört sig om bristande respekt för sunnitiska seder, vägran
att utnämna sunnitiska ledare till fredagsböneledare, vägran att ge tillstånd för
sunnimuslimska moskéer samt aktiva påtryckningar för omvändelse till shia.
Kravaller och sammandrabbningar har förekommit mellan sunnitiska grupper
och polis/säkerhetsstyrkor samt fängslanden.
I februari 2006 arresterades hundratals sufier i staden Qom anklagade för
samhällsuppvigling och brott mot den sanna islamska läran. Anhängarna hade
protesterat mot myndigheternas rivning av ett sufiskt tempel. Under 2007 har
flera höga regimföreträdare uttalat sig kränkande mot sufismen och det har
rapporterats om flera fall av trakasserier och arresteringar mot den sufiska
muslimska minoriteten. I november 2007 revs ett sufiskt center med våld i
staten Boroujerd efter sammanstötningar mellan shiamuslimer och sufier.
Den judiska minoriteten i Iran räknade strax före revolutionen 1979 till över
100 000. De senaste åren har antalet drastiskt minskat till följd av utvandring
och uppgår officiellt till 13 000 även om inofficiella siffror ligger något högre.
Trots regimens hatfyllda retorik mot Israel som stat behandlas Irans judar

relativt väl, men står under övervakning.
De kristna i Iran, över 200 000, är ofta armenier och assyrier. 90 procent av de
kristna tillhör församlingar som predikar på det egna språket. Missionerande
verksamhet och att sprida biblar och andra kristna texter är förbjudet. Liksom
den judiska befolkningen minskar antalet kristna i landet på grund av en
ökande utvandring, främst bland unga. Protestantiska kyrkor, som aktivt
försöker värva nya medlemmar, har en utsatt position. De utsattes för allvarliga
förföljelser i början av 1990-talet med mord på flera av sina ledare. Sådana fall
har inte inrapporterats under senare år men enskilda kristna vittnar om fortsatt
otrygghet, bland annat genom att deras religion kan vara en förvärrande
omständighet om de får problem med myndigheterna. Muslimer som övergått
till kristendomen har i en del fall gripits och utsatts för påtryckningar att återgå
till islam. Endast två protestantiska kyrkor i Iran har tillåtits predika på farsi.
Zoroastriernas antal beräknas till cirka 30 000. Såvitt känt utsätts de inte för
kränkningar utöver de allmänna svårigheter som finns för icke-muslimer i Iran
som anges ovan.
Bahaierna är den största icke-muslimska religiösa minoriteten i Iran med ett
uppskattat antal på 300 000. De utsätts för svår politisk och religiös förföljelsei
Iran. Förföljelsen och diskrimineringen inför lagen är systematisk. Bahaierna är
i flera fall rättslösa eftersom de inte erkänns som en religiös minoritet. De
diskrimineras ofta socialt och ekonomiskt och stängs inte sällan ute från
anställning i offentlig sektor och ibland även i privat sektor. De ses som
juridiskt mindre värda än muslimer. Bahaierna förbjuds att sprida sina skrifter
och läror. Under de senaste åren ska åtskilliga iranska bahaier ha fått ägodelar
konfiskerade och ha arresterats godtyckligt för att sedan släppas och åter
arresteras. Bahaiernas gravplats i Teheran har successivt tagits från dem utan
skälig ersättning. Bahaierna har sämre möjligheter till högre utbildning. Bland
annat har flera universitetsstuderande bahaier under 2007 blivit avstängda från
sina utbildningar eller nekats tillträde till högre utbildning. De har små
möjligheter att samlas utan att störas av polis och basiji. Kända bahaier kallas
ofta till förhör. Även under 2007 har bahaiers fastigheter och affärer
attackerats, egendom exproprierats, bahaiska gravplatser skändats och bahaier

trakasserats. Domarna mot bahaierna är ofta svåra att verifiera då de ofta anges
muntligt. Påbud har utgått från centrala myndigheter om att bahaiernas
socioekonomiska förhållanden samt påstådda politiska aktiviteter i största
möjliga mån s ska begränsas.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Den del av islamisk rätt, som kallas hodud, föreskriver hårda straff för vissa
typer av sexuella handlingar. Dödsstraff gäller för anal penetration och
piskning vid andra former av sexuellt umgänge mellan män. För könsumgänge
mellan kvinnor utdöms 100 piskrapp för vardera parten. Potentiellt löper
således homosexuella i Iran risk att dömas till mycket hårda straff. Beviskraven
är dock höga med krav på fyra rättrådiga vittnen eller erkännande från parterna
inför domstol. I de fall där homosexuella avrättats under senare år har det i
domskälen inte angetts att de dömts för sin sexuella läggning utan för andra
brott såsom våldtäkt etc. För att sexuella handlingar ska leda till rättsliga
åtgärder krävs enligt lagen antingen en anmälan eller att brottet varit
uppenbart, till exempel. ha begåtts på offentlig plats.
Vid ett uppmärksammat tal vid Columbia University i USA i september 2007
deklarerade presidenten Ahmadinejad att i Iran existerar inte homosexualitet på
samma sätt som i väst. Rättsskydd mot diskriminering eller trakasserier mot
homo- och bisexuella på grund av. deras sexuella läggning saknas.
I Iran är det socialt tabubelagt att vara öppen med sin homosexualitet.
Homosexuella personer i Iran kan inte öppet visa sin sexuella läggning utan
socialt fördömande av omvärlden. Ett vanligt intryck är att de allra flesta
homosexuella därför väljer att leva relativt diskret och tillbakadraget för att
undvika att utsätta sig för någon fysisk eller juridisk fara.
Offentliga uttryck för kärlek mellan vuxna individer undertrycks i Iran oavsett
sexuell läggning, se även rubrik 5...
Könsbyte accepteras av myndigheterna och är tillåtet i Iran. Transsexuella kan
numera även få ekonomiskt bistånd för operationer och hormonbehandling.
Under senare år har ett antal operationer rapporterats i media utan att ha väckt

protester eller klagomål.
18. Flyktingars rättigheter
I Iran finns omkring 1 miljon flyktingar där merparten är afghaner som började
repatrieras för några år sedan. I takt med att arbetslösheten stiger i Iran ökar
kraven på repatriering av afghaner.
Den näst största gruppen av flyktingar utgörs av omkring 60 000 irakier, främst
kurder, från Gulfkriget 1991. Få flyktingar lämnade Irak i samband med den
amerikanska invasionen av Irak våren 2003 för att bege sig till Iran. Däremot
har antalet irakiska flyktingar som använder Iran som transitland ökat under
senare år.
Iran har ratificerat 1951 års Genève-konvention om flyktingars rättigheter och
har anslutit sig till 1967 års tilläggsprotokoll. UNHCR är väletablerat i Teheran
med kontor runtom i landet. Även IOM är numera väletablerat i Teheran. Iran
blev fullödig medlem av IOM 2001. Samarbete rörande flyktingfrågor sker med
Iranska Röda Halvmånen.
Flyktingar i Iran har i allmänhet behandlats väl med tillgång till hälsovård,
utbildning och mat. Många har integrerats i det iranska samhället. Flyktingars
rättigheter är dock begränsade på andra områden, exempelvis får de inte utan
särskilt tillstånd lämna bosättningsorten. Framför allt flyktingar utan tillstånd
att bo i Iran har utnyttjas som billig arbetskraft och har små möjligheter att
kräva att omfattas av arbetsrätten. Afghanska flyktingar ses ofta verksamma i
grova och riskabla kroppsarbeten. UNHCR och Iran ingick i februari 2002 en
överenskommelse om frivillig repatriering av illegala flyktingar. Irans
femårsplan anger som mål att repatriera flera afghaner. Iran har därför inte
velat registrera nyanlända afghaner som flyktingar med hänvisning till att de
sökt sig till Iran av ekonomiska skäl. Under 2007 har regeringen satt i gång en
kampanj med syfte att öka repatrieringen av afghaner. Bara mellan april och
augusti uppges 160 000 personer ha deporterats till Afghanistan, många mot
sin vilja.

19. Funktionshindrades situation
Iran, som har ett stort antal krigsinvalider efter kriget mot Irak 1980 – 1988,
har gjort betydande ansträngningar för att hjälpa funktionshindrade samt
motverka diskriminering av funktionshindrade individer. Det finns ett stort
antal organisationer som tillvaratar funktionshindrades intressen. Hos samtliga
större offentliga och privata arbetsgivare, måste minst 3 procent av
personalstyrkan bestå av funktionshindrade. En särskild ersättning, baserad på
graden av funktionshinder, utbetalas ur offentliga medel till funktionshindrade.
Det iranska samhället är dock inte särskilt väl anpassat för personer med
funktionshinder.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Åtskilliga FN-organ är verksamma i Iran, däribland UNHCR, UNICEF,
WHO, WFP, UNDP, UNESCO och UN Office on Drugs and Crime
(UNODC). Flera stödjer projekt relaterade till mänskliga rättigheter som till
exempel samarbete med juridiska fakulteter vid iranska universitet och
kvinnoprogram på landsbygden. Stor vikt läggs vid utbildning. UNICEF
samarbetar med rättsväsendet för att få till stånd ändringar i brottsbalken
rörande barn under 18 år och för att förbättra kvinnornas situation. UNDP
verkar för att öka allmänhetens rättsmedvetande. FN-projekten med inriktning
på att främja de mänskliga rättigheterna har mött ökade svårigheter.

20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter motarbetas i
Iran. Det finns ett antal organisationer som självständigt söker slå vakt om
gruppers rättigheter, till exempel. journalister och författare, men deras
möjligheter att verka försvåras av myndigheterna. Särskilt organisationer som
arbetar med mänskliga rättigheter och enskilda organisationer överhuvudtaget,
som har kontakter med utlandet och med ambassader, är särskilt övervakade
och för dem finns allvarligare risker.

EU har i dialog med Iran sökt verka för en positiv utveckling rörande
mänskliga rättigheter. Sedan 2002 har EU en dialog med Iran om mänskliga
rättigheter. Inga möten inom ramen för dialogen har dock kunnat genomföras
sedan i juni 2004 trots flera försök från EU:s sida att återuppta dialogen. EU
har varit medverkat till att lämna förslag till resolutioner om mänskliga
rättighetssituationen i Iran i FN:s generalförsamling 2004, 2005, 2006 och
2007. Det stora antalet uppvaktningar gällande mänskliga rättigheter som
EUordförandeskapet gjort har i princip avvisats av Iran.

1996 skapades vad som kan liknas vid ett särskilt utskott för frågor rörande
mänskliga rättigheter i parlamentet, känd som Kommission 90 efter en paragraf
i Irans konstitution. Utskottet finns formellt kvar, men dess roll har inskränkts
av det konservativa parlamentet.

Flera EU-länder är bilateralt engagerade i projekt som rör det iranska
rättsväsendet men som blivit allt svårare att genomföra.

Mer än 400 enskilda organisationer är verksamma i Iran inom en mängd olika
områden. Flera arbetar med frågor rörande mänskliga rättigheter. I augusti
2005 antogs nya förordningar och dekret av regimen för att ytterligare öka
kontrollen av enskilda organisationer och begränsa deras möjligheter att verka
fritt. Under 2007 har myndigheterna intensifierat sina trakasserier och
förföljelser av människorättsaktivister och flera frivilligorganisationer har
tvingats stänga. Detta gäller särskilt organisationer med
utländska/internationella kontakter.

Ett antal länder ger stöd till enskilda organisationer som är verksamma på
MRområdet.
Representanter från internationella enskilda organisationer har svårt
att få visum till Iran. Human Rights Watch ses som ett organ lydande under
USA och dess representanter är inte önskvärda i landet.

Mänskliga rättigheter i Saudiarabien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för mänskliga rättigheter och för demokrati i Saudiarabien har
betydande brister. Sedan kung Abdullahs trontillträde 2005 finns tecken på en
utveckling mot större öppenhet . Den s.k. nationella medborgardialogen som
bedrivs runt om i landet, ökad aktivitet bland landets få organisationer som
arbetar med mänskliga rättigheter och livlig intern pressdebatt är exempel på
att mänskliga rättigheter diskuteras.
Saudiarabien är en absolut monarki, utan valt parlament eller politiska partier.
Statschef sedan augusti 2005 är kung Abdullah, en av sönerna till landets
grundare. Kungen är även regeringschef. En rådgivande församling (Majlis asShura) finns sedan 1992. Församlingen granskar lagförslag, kan föreslå
lagändringar och ta rådgivande initiativ. Församlingen har utökats och fått en
allt större roll efterhand.
Kommunalval arrangerades i början av 2005 till hälften av platserna i de 178
kommunala församlingarna. Det var första gången ett val till en politisk
institution arrangerades i Saudiarabien. Kvinnor tilläts inte rösta, vilket
emellertid ställts i utsikt till nästa kommunalval, som planeras till 2009.
Församlings- eller religionsfrihet existerar inte i Saudiarabien. Fackföreningar
är inte tillåtna och inte heller finns någon strejkrätt. En ansökan om att få bilda
en intresseförening för anställda avslogs under 2007.
Under 2007 besökte en saudisk kung för första gången Vatikanen för bilaterala
samtal med Påven, trots att diplomatiska förbindelser inte formellt har
upprättats.
Den egna tolkningen av den islamiska lagen, sharia, som baseras på Koranen

och tolkningarna av Koranen, tar som regel över annan lagstiftning. Offentliga
avrättningar och kroppsstraff förekommer. Under 2007 avrättades fler
personer än någonsin förr.
Enligt sharialagstiftningen är homosexualitet förbjuden och kan leda till stränga
straff, vanligen spöstraff. Konvertering från islam är likaledes förbjudet och
kan leda till dödsstraff.
Under 2007 togs beslut om fortsatt reformering och modernisering av
rättsväsendet.
Omfattande traditionsbundna restriktioner finns vad gäller kvinnors
rörelsefrihet, ställning inom familjerätten, inom det politiska livet och möjlighet
att söka anställning. I domstol väger en kvinnas vittnesmål hälften så tungt som
en mans. Debatten om kvinnans ställning och medverkan i samhällslivet har
sedan 2004 blivit mer intensiv. Ny lagstiftning på arbetsmarknadsområdet har
gjort att möjligheterna för kvinnor att arbeta ökat något.
Ett domslut där en kvinna som blivit våldtagen av en grupp män dömdes till
hårda straff (trots att hon själv var offret) fick stor uppmärksamhet utomlands
och i Saudiarabien hösten 2007. Kvinnan benådades till slut av kung Abdullah.
Den saudiska människorättsorganisationen National Society for Human Rights
(NSHR), publicerade under 2007 sin första rapport rörande mänskliga
rättigheter i landet. Rapporten finns i engelsk översättning. Den har,
tillsammans med medias ökade öppenhet och intresse, lett till att tidigare
undangömda problem redovisas alltmer och ibland leder till åtgärder från
myndigheternas sida. Detta gäller i första hand problem som kvinno- och
barnmisshandel och övergrepp på invandrad arbetskraft, exempelvis
hushållsanställda.
Människorättsorganisationer verkar främst som en sorts
ombudsmannaorganisationer. Antalet klagomål från allmänheten har ökat
konstant sedan NSHR grundades 2004. Detta beror sannolikt inte på att

övergreppen ökat, utan på en större medvetenhet bland saudier och
utlänningar i gemen om sina rättigheter.
Ett beslut att bilda en av staten godkänd teaterförening med en kvinna i
styrelsen har väckt mediernas intresse och kan kanske bidra till att
kulturutbudet breddas.
Sammantaget uppmärksammas frågor rörande de mänskliga rättigheterna
alltmer. En nationell medborgardialog om politiska reformer pågår och har lett
till att diskriminerade minoriteter fått en något tydligare röst i samhället.
Sedlighetspolisen har fortfarande starkt stöd av regimen, men övergrepp i
samband med deras insatser påtalas i allt högre grad och uppmärksammade
rättsfall har även under 2007 drivits mot medlemmar av denna ”poliskår”, dock
utan att de anklagade kunnat fällas.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Saudiarabien har inte undertecknat eller ratificerat
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
Saudiarabien har ratificerat
− Konventionen mot tortyr och annan, grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning, Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CAT) med reservation för att man inte erkänner
artikel 20 och inte heller anser sig vara bunden av artikel 30,
paragraf 1. Saudiarabien har däremot inte undertecknat eller
ratificerat tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering
mot kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women (CEDAW), dock med en generell
reservation för de fall där konventionen strider mot landets

religiösa lagstiftning. Inte heller anser man sig vara bunden av det
stadgande i konventionen som föreskriver jämlikhet mellan
könen samt vad gäller överföring av tvister till internationella
domstolen. Saudiarabien har inte undertecknat eller ratificerat det
fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
Saudiarabien har även ratificerat
− Konventionen om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering, Convention on the Elimination of all forms of
Racial Discrimination (CERD) men med reservationer (se nedan)
samt
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) med reservationer.
I båda fallen reserverade man sig för de fall där konventionerna strider mot
landets religiösa lagstiftning. Vad gäller CERD uttryckte FN;s
konventionskommtté i mars 2003 oro för att den breda och allmänna
reservationen riskerade omintetgöra konventionens syfte och uppmanade
Saudiarabien att ompröva reservationen.
Saudiarabien har inte anslutit sig till protokollet om barn i väpnade konflikter
samt protokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.
Saudiarabien har inte anslutit sig till
− Konventionen om flyktingars rättsliga ställning, Convention related to the
Status of Refugees samt tilläggsprotokollet från 1966
− Romsstadgan för internationella brottsmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
I maj 2006 invaldes Saudiarabien i FN:s nya råd för mänskliga rättigheter.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det förekommer inga uppgifter om att myndigheterna genomför eller
rättfärdigar politiska mord eller avrättningar och inte heller ofrivilliga
försvinnanden.
Den nya saudiska processrättslagstiftningen förbjuder tortyr. Enligt den

religiösa sharia-lagstiftningen har domare inte rätt att acceptera erkännanden
framtvingade av våld eller hot om våld. Trots detta och trots att FN:s
tortyrkonvention, CAT, ratificerats förekommer uppgifter om att våld utövas
av myndighetspersoner i häkten och fängelser, liksom uppgifter om
frihetsberövanden under lång tid utan rättegång. Den saudiska
sedlighetspolisen (på engelska ”Commission of Virtue and Prevention of
Vice”) uppges vid upprepade tillfällen ha utövat våld mot personer som inte
anpassat klädsel och levnadssätt till de strikta saudiska normerna. Antalet
ingripanden från denna ”poliskår” förefaller ha minskat under det senaste året,
men å andra sidan har ett par allvarligare övergrepp rapporterats av media.
I enlighet med shariah-lagstiftningen kan kroppslig bestraffning i form av
spöstraff och amputering utdömas för exempelvis stöld, innehav av narkotika,
pornografibrott, osedligt beteende, våldtäkt och för trakasseri mot kvinnor.
Homosexualitet betraktas som ett brott enligt sharia-lagstiftningen. I april 2007
dömdes två män till 7000 piskrapp vardera. Straffutmätningen inleddes i
oktober i år. Fallet fick betydande internationell publicitet.
En gruppvåldtäkt som begicks 2006 fick under hösten 2007 stor
uppmärksamhet i media. Omständigheterna för våldtäkten var som följer. En
kvinna ertappades i sällskap med en man som inte tillhörde hennes familj (ett
brott mot sharialagarna). Två män överföll och våldtog både kvinnan och
mannen. Inte bara våldtäktsmännen utan även det kvinnliga offret dömdes till
spöstraff (90 piskrapp) och längre fängelsestraff. Kvinnan överklagade domen,
vilket resulterade i hennes dom skärptes till 200 piskrapp. Advokaten som
försvarade kvinnan blev därtill av med sin advokatlicens. Justitieministeriet gav
sitt stöd till domstolens agerande, men en annan regeringsmedlem kritiserade
domen. Fallet gavs betydande internationell och inhemsk publicitet. Den 17
december 2007 benådades kvinnan av kung Abdullah. Advokaten kommer att
återfå sin licens.
4. Dödsstraff
I enlighet med shariah-lagarna utdöms dödsstraff bl.a. för mord, våldtäkt och

narkotikarelaterade brott. Avrättningarna sker som regel i form av offentlig
halshuggning för män och arkebusering för kvinnor. Domstolars beslut om
avrättning eller annan kroppslig bestraffning måste bekräftas av Högsta
Rättsliga rådet och kan därefter endast verkställas om ett kungligt dekret
utfärdas. Kungen har möjlighet att omvandla dödsstraff till fängelsestraff, utom
om den åtalade döms till mord, då kungen istället kan besluta om medling
mellan de inblandade familjerna. Den mördades familj tillfrågas om de kan
förlåta gärningsmannen mot ersättning (så kallade blodspengar). Enligt
medieuppgifter förekommer i många fall långvariga förhandlingar, där stora
belopp utkrävs för att spara gärningsmannens liv.
Under 2007 avrättades över 150 personer i Saudiarabien. Detta är en betydande
ökning från året innan då 34 personer avrättades. Som mest har 113
avrättningar ägt rum under ett år, vilket skedde år 2000. Under 2005 avrättades
86 personer, 2004 35 och år 2003 52 personer. Många är utlänningar och
främst avrättas personer för narkotikasmuggling eller mord.
När det gäller narkotikabrott har ny lagstiftning införts med möjlighet för
domarna att avstå från dödsstraff och i stället välja långa fängelsestraff i
kombination med spöstraff och böter.
Någon offentlig diskussion om dödsstraffet förekommer inte. Det betraktas
enligt sharia-lagstiftningen som ett av Gud instiftat straff. Detta försöker inte
de saudiska människorättsorganisationerna påverka.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Kvinnor får inte resa utomlands utan skriftligt tillstånd från sin make/fader
eller annan förmyndare. Först de senaste åren har kvinnor fått tillgång till egna
ID-kort. Kvinnor får inte köra bil.
Sedlighetspolisens över 4 500 medlemmar har rätt att arrestera för
moral/sedlighetsbrott och hålla personer i häkte i upp till 24 timmar. Därefter
måste den häktade frisläppas eller överlämnas till vanlig polis. Inrikesministern

(ledande medlem av kungafamiljen) har i uttalanden uppmanat
sedlighetspolisen att vara mer överseende och respektera människors frihet, att
respektera hemmets okränkbarhet och att upphöra med opåkallad övervakning
av befolkningen. Ledande myndighetspersoner framhåller samtidigt offentligt
att sedlighetspolisen har en viktig roll i samhället och att den har regeringens
fulla stöd. Som en statlig institution ska den följa samhällets lagar och regler.
Kritik mot sedlighetspolisens sätt att arbeta förekommer numera ofta i media.
Under 2007 uppmärksammades en rättegång där två sedlighetspoliser
misstänks för att ha misshandlat en man till döds i samband med ett ingripande
i mannens hem efter uppgift om att alkohol förvarades/såldes där. Rättegången
avslutades i november med frikännande, i brist på bevis. Detta trots att
poliserna enligt pressuppgifter till en början erkänt att de gjort ett ingripande
hos mannen och slagit mannen. Fallet visar hur svårt det fortfarande är att
ställa medlemmar ur denna kår till ansvar för eventuella övergrepp.
Möjligheterna för den vanliga polisen att hålla personer häktade utan formellt
häktningsbeslut har begränsats i den nya saudiska processrättslagen, men
undantag för ”särskilda fall” medges fortfarande i lagen.
Saudisk lagstiftning föreskriver inte religionsfrihet. Frihetsberövanden på
religiösa grunder förekommer, bland annat när det gäller kristna gästarbetare
som samlas privat för att hålla gudstjänst och bön, och detta trots att man i
enlighet med oskrivna regler ska ha rätt att utöva sin religion i enskilda och
privata sammanhang.
I strid med gällande bestämmelser är det fortfarande vanligt att utlänningars
pass omhändertas och kontrolleras av arbetsgivare (sponsorer). Media
rapporterar ofta om fall av arbetsgivares missbruk av utländska arbetstagare,
inte minst vad gäller mindre kvalificerade arbeten.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssystemet, förutom arbets- och handelsrätten, vilar på den religiösa
sharialagstiftningens

grund. Rättsväsendets självständighet är inskriven i lag, men
justitieministeriet utövar administrativ och finansiell kontroll över domstolarna.
Det högsta rättsliga rådet, vars medlemmar tillsätts av kungen, har rätt att
utdela disciplinstraff och att avsätta domare. Brott inom den militära
yrkeskåren hanteras av militärdomstolar, som står under direkt överinseende av
försvarsministern. Även kungen övervakar deras beslut.
En ny processrättslig lagstiftning med syfte att stärka den åtalades ställning har
trätt i kraft. Den innebär bland annat att misstänkta och häktade personer
numera har rätt till försvarsadvokat. Lagen stadgar att de rättsvårdande
myndigheterna inte får skada den misstänkte, varken fysiskt eller psykiskt, att
den häktade endast får hållas i där för avsedda häkten, att den misstänkte inte
får frihetsberövas i mer än tre dagar om inte starka bevis finns samt att
rättegångar ska vara offentliga om inte särskilda skäl talar mot detta och att
husrannsakan i hem, på arbetsplats och i fordon endast får ske dagtid och efter
godkännande av ansvarig myndighet. Det senare gäller även telefonavlyssning.
De anklagade får inte heller beläggas med bojor i samband med rättegång.
Under hösten 2007 introducerades ytterligare reformer av rättsväsendet,
genom kungligt dekret. I det nya systemet skapas en högsta domstol och
särskilda domstolar inrättas för behandling av särskilda rättsfall. Skilsmässofall,
familjetvister och andra personliga frågor kommer att behandlas i
familjerättsdomstolar. Kommersiella och handelsrättsliga domstolar kommer
att ägna sig åt affärstvister medan arbetsmarknadsdomstolar kommer att
behandla arbetsrättsliga frågor. Tidigare har de rättsliga procedurerna och
frånvaron av formell möjlighet till överprövning (annat än genom kungen själv)
varit stora brister. En annan brist är frånvaron av vägledande rättspraxis. För
att försäkra enhetlighet i domsluten kommer även ett tillsynsorgan att tillsättas
för att kontrollera domarna. Reformen påverkar inte det faktum att sharialagen
står över alla andra lagar.
Personer är straffmyndiga från 18 års ålder. Utländska medborgare har ofta
svårare att försvara sig inför domstol än saudiska medborgare. I enlighet med

den saudiska tolkningen av shariah är straffpåföljderna för brott mot
ickemuslimer mildare än för brott mot muslimer. Utländska intressenter klagar
på att det är ytterst svårt att få rätt mot en saudisk motpart i rättstvister.
Kvinnors rättssäkerhet kan bli lidande av att det inte finns några kvinnor inom
rättsväsendet. Det finns ännu inga kvinnliga advokater.
Efter tillkomsten av människorättsorganisationen National Society of Human
Rights och regeringsorganet National Commission of Human Rights finns det
två instanser att vända sig till för att framföra klagomål om brott mot
mänskliga rättigheter.
7. Straffrihet
Kungafamiljen har en hög grad av såväl straff- som civilrättslig immunitet.
Rättskipningen inom kungafamiljen handhas av guvernören i Riyadh. Andra
myndighetspersoner har inte straffrihet, men som ovan nämnts under kap 5
kan det vara svårt att fälla medlemmar av den s.k. sedlighetspolisen för
överträdelser. Liksom kungen har guvernörerna (som regel medlemmar av
kungafamiljen) i landets olika regioner rätt att mildra av domstolar utdömda
straff.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Det är inte tillåtet att offentligt kritisera vare sig islam eller kungafamiljen.
Media kritiserar emellertid ofta enskilda ministrar.
Pressen ägs av privata intressen, men får statsunderstöd. Tidningarnas
chefredaktörer kan avsättas av informationsministeriet. Numera tillåts
journalistföreningar. Enligt gällande lagstiftning ska censur utövas endast
undantagsvis och i nödlägen, och yttrandefrihet ska bejakas. Undantag gäller
för artiklar eller uttalanden som sägs skända islam, skada statens intressen eller
landets moral. Pressen förväntas värna om islam, bekämpa ateism och bevara
landets kulturella arv.
Mångfald och öppenhet i media har gradvis ökat. Kontrollen finns dock kvar
och åtgärder vidtas när gränserna överskrids. Fortfarande censureras utländsk

press både när det gäller artiklar som är kritiska mot Saudiarabien (det har dock
i takt med satellit-TV: s och internets utbredning blivit allt vanligare att sådana
släpps igenom) och återgivning i bild av till exempel nakna kroppar, kors och
andra religiösa symboler och annat som är förbjudet i landet (alkohol etc).
Saudiska myndigheter försöker kontrollera all internettrafik, inom och till och
från Saudiarabien med hjälp av de brandväggar som upprättats. Det som
uppfattas som olämplig/anstötlig information blockeras.
Den tidigare ”stängda dörrens politik” som förbjöd journalistbesök från
utlandet har upphört. Terrordåden i USA den 11 september 2001 och den
medieuppmärksamhet som då riktades mot Saudiarabien fick vinden att vända.
Det har istället blivit en nationell prioritet att söka tillbakavisa den kritik som
tas upp i utländska media.
Staten censurerar alla konstnärliga uttrycksmedel. Bio, konserter t.ex. tillåts
fortfarande inte i offentliga sammanhang, men förekommer i slutna sällskap. I
oktober 2005 aviserades att man på försök ska kunna visa filmer i vissa
sammanhang. Teater har i begränsad utsträckning funnits för manlig publik,
men i december 2007 har beslut fattats att bilda en av staten godkänd
teaterförening. Dessutom har en kvinna blivit invald i styrelsen, vilket är
sällsynt och något som endast har hänt en gång tidigare (i valet till styrelsen för
handelskammaren i Jeddah). Godkända videofilmer och västerländsk musik
(skivor, kassetter) finns att köpa på marknaden. Saudiarabiens första
egenproducerade spelfilm hade premiär år 2006 i Bahrain.
Numera har den för saudiska förhållanden provokativa och först förbjudna
novellen ”Flickorna i Riyadh”, skriven av en saudisk kvinna, godkänts för
försäljning i landet.
Församlingsfriheten är starkt inskränkt. Offentliga möten är könssegregerade.
Politiska partier är inte tillåtna, inte heller fackföreningar eller någon form av
oppositionsgrupper. Demonstrationer är olagliga.
Religionsfrihet råder inte. Förutom förbudet mot att praktisera/missionera för
andra religioner än islam accepteras inte heller offentliga symboler som har sitt

ursprung i andra religioner. Apostasi (att överge islam) är belagt med
dödsstraff, även om omvandling av straffet till något mildare förekommer.
Från officiellt håll sägs dock att det tolereras att i privata hem och inom den
egna familjens ram utöva annan religion än islam. Officiellt motiveras den
obefintliga religionsfriheten, avsaknaden av kyrkor etc med att det inte finns
några saudiska medborgare som inte är muslimer. I sin bevakning av
religionsfriheten i världen för USA numera upp Saudiarabien på en lista över
länder som inger särskild oro ("of particular concern").
I november 2007 besökte Kung Abdullah Vatikanen där han träffade påven
för ett historiskt möte. Det var första gången en saudisk kung mötte påven.
Abdullah har tidigare besökt Vatikanen, men då som kronprins. Utöver
behovet av fred i Mellanöstern, behovet av en dialog mellan muslimer, kristna
och judar, diskuterade de även de kristna och muslimska minoriteternas
ställning i olika länder.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Saudiarabien är en absolut monarki utan vald, folklig representation eller
politiska partier. Statschef är kung Abdullah, son till kung Abdul Aziz, som
grundade Saudiarabien år 1932. Kung Abdullah är även regeringschef.
En rådgivande församling (Majlis as-Shura) finns sedan 1992. Församlingen
granskar lagförslag, kan föreslå ändringar och ta rådgivande initiativ.
Församlingen har på senare år blivit allt aktivare i sin rådgivande roll.
Inga kvinnor ingår i regeringen och inte heller som ledamöter i den rådgivande
församlingen. Sex kvinnor fungerar emellertid som rådgivare till Majlis asShura. De utses av kungen och representerar olika regioner i landet och olika
akademiska kunskapsområden och yrkeskategorier. De har inte rätt att delta i
omröstningar.
Kommunalval arrangerades under början av 2005 till hälften av platserna i 178
kommunala församlingar. Det var första gången ett val till en politisk

institution arrangerades i Saudiarabien. Kvinnor tilläts inte rösta, vilket från
officiellt håll delvis förklarades med att de praktiska arrangemangen (den
rådande könssegregationen i samhället) denna gång inte tillät att så skedde.
Man har ställt i utsikt att kvinnor ska få delta i kommunalvalen 2009. Kvinnor
fick 2006 delta i handelskammarval och kvinnliga ledamöter valdes in. Som
nämnts under kap 8 invaldes en kvinna i december 2007 i styrelsen för en
nybildad teaterförening.
Ulema (The Council of Senior Islamic Scholars) är ytterligare en inflytelserik
rådgivande församling. Ulema granskar regeringens och den rådgivande
församlingens förslag och beslut ur ett religiöst perspektiv.
Landets författning, Basic Law, bygger på Koranen och den islamiska
traditionen (Sunnan).
Medlemmar av den stora kungliga familjen har de viktigaste minister- och
guvernörsposterna. Det religiösa etablissemanget, de stora handelsfamiljerna
samt klanerna utgör andra viktiga maktcentra. Förändringar i maktbalansen
mellan dessa grupperingar sker långsamt och föregås av omfattande
konsultationsprocesser.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Befolkningstillväxten i Saudiarabien är hög och det blir allt svårare att finna
sysselsättning för de växande ungdomskullarna. Ett stort mörkertal finns vad
gäller den arbetsföra befolkningens storlek och därmed även den totala
arbetslösheten. Arbetslösheten uppskattas officiellt till mellan åtta och femton
procent för den inhemska manliga befolkningen, men torde vara betydligt
högre. Arbetslöshetssiffrorna bland kvinnor är okänd. Andelen arbetande
kvinnor är låg.
Regeringen tar sedan flera år tillbaka initiativ för att råda bot på arbetslösheten
bland saudier, dels genom en diversifiering och privatisering av ekonomin, dels
genom en gradvis så kallad ”saudisering” av de arbetsplatser som hittills
innehas av gästarbetare. Antalet utländska arbetstagare i landet beräknas uppgå

till ca sex miljoner.
Saudiseringen, som regeringen satt upp som en av sina viktigaste uppgifter,
omfattar i första hand exklusiv rätt för saudiska medborgare att utöva vissa
yrken samt krav på privata företag att varje år öka andelen saudier bland sina
anställda. Privata företag sysselsätter övervägande utländska medborgare och
endast ett fåtal kvinnor även om en märkbar ökning av antalet kvinnor på
arbetsmarknaden kan noteras.
Fackföreningar är inte tillåtna men det är numera tillåtet att i företag med mer
än hundra anställda inrätta arbetstagarkommittéer. Det finns dock endast 15
sådana kommittéer. Strejker är förbjudna.
En grupp saudier försökte under 2007 att etablera en organisation med syfte att
skydda arbetarnas rättigheter. De fick avslag på sin ansökan av
arbetsmarknadsministeriet och tilläts inte verka i landet. Organisationen var
tänkt att fungera som en intresseförening för anställda. Bland de uppgifter
organisationen föreslog fanns även stöd och utbildning för arbetande kvinnor
samt rättshjälp i arbetsmarknadsrättsliga tvister. Organisationens grundare har
låtit förstå att de tänker överklaga beslutet.
Av den internationella arbetsorganisationens, ILO:s, åtta centrala
konventioner har Saudiarabien ratificerat:
- 100 och 111 (icke-diskriminering i arbetslivet)
- 29 och 105 (förbud mot tvångsarbete)
- 182 (förbud mot barnarbete) men ej 138 (minimiålder) och ej heller de
båda konventionerna (87 och 98) om föreningsfrihet och
förhandlingsrätt.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Saudiarabien har på kort tid byggt upp en avancerad hälsovård.
Varje år satsas i storleksordningen tio procent av statsbudgeten på denna
sektor. På grund av de krav den starkt växande befolkningen ställer ökar
inslaget av privatisering från år till år. Såvitt man kan bedöma erbjuds

grundläggande sjukvård av god kvalitet, åtminstone i tätorterna, även om
sjukvården inte längre är helt kostnadsfri.
Genom den relativa öppenheten i media beskrivs fler och fler problem på det
sociala området. Debatten gör gällande att mentalsjukvården är otillräcklig och
uppgifter om höga självmordstal har också publicerats.
12. Rätten till utbildning
Drygt en fjärdedel av statsbudgeten går till utbildningssektorn. Saudiska
medborgare har tillgång till fri, men könssegregerad, utbildning till och med
universitetsnivå. Andelen kvinnor i högre utbildning har ökat starkt.
Såväl inhemsk som utländsk kritik har på senare år, i synnerhet sedan
terrorattackerna mot USA i september 2001, riktats mot att den allmänna,
grundläggande utbildningen domineras av religiösa ämnen och därmed inte ger
den kompetens som krävs i ett modernt samhälle.
Liksom på andra områden går reformeringen av utbildningssystemet långsamt.
Det kan anses som en liten, men viktig motvikt till detta att saudiska staten
årligen sänder tusentals högskolestudenter till utlandet, i stor utsträckning till
USA, men numera även till länder som Storbritannien, Kanada och Australien.
Ett omfattande program med satsning på yrkesinriktade utbildningar av olika
slag har satts igång de senaste fyra åren. Flera nya högskoleprojekt är på gång.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Tack vare det ökande oljepriset har Saudiarabiens bruttonationalprodukt
ökat kraftigt de senaste åren. Landets BNP per capita uppgår för närvarande till
15 350 USD. Trots detta förekommer, som ett relativt färskt fenomen,
fattigdom och olika former av tiggeri även bland den saudiska befolkningen.
Välståndet är ojämnt fördelat. I botten på skalan finns de gästarbetare som
saknar fast anställning. I toppen finns kungafamiljen och rika handelsfamiljer. I
mitten återfinns en begränsad saudisk medelklass, med anställning
huvudsakligen inom den offentliga sektorn.

Mellan 60 000 och 80 000 kvalificerade och välbetalda västerlänningar finns på
nyckelpositioner inom näringsliv, sjukvård, bankväsende, försvar och
oljeindustri. Även i detta segment sker en långsam saudisering. Bland
utlänningarna finns en medelklass i form av ett stort antal medborgare från
grannländer som Jordanien, Syrien, Egypten och Sudan. Resten av den
utländska arbetskraften utgörs av ungefär fem miljoner asiater som dominerar
servicenäringarna och arbetar som chaufförer, hushållsanställda,
byggnadsarbetare, affärsbiträden, verkstadsarbetare, kommunalarbetare och
sjukvårdsbiträden.
De lågkvalificerade gästarbetarna är ofta helt i händerna på sina arbetsgivare.
Med den större öppenhet som numera råder rapporterar media allt oftare om
de övergrepp som utländska arbetare ibland utsätts för. För en utlänning är det
mycket svårt att få rätt mot en saudisk arbetsgivare, även om ett övergrepp
anmäls till myndigheterna.
I den senaste rapporten från FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har
Saudiarabien ett Human Development Index på 0,812, vilket placerar landet på
61:a plats.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor diskrimineras i betydande utsträckning till följd av sharialagstiftningen
och en strikt tillämpning av kulturella sedvaneregler, där en del
har sitt ursprung i religionen. Kvinnor kan inte formellt delta i det politiska
livet. Som nämnts ovan finns inga kvinnor bland regeringens ministrar eller
som ledamöter i den rådgivande församlingen. I utbildningsministeriet finns
numera en kvinnlig statssekreterare, , den högsta tjänst som innehas av en
kvinna i det saudiska regeringskansliet. Hon är samtidigt chef för ett av
kvinnouniversiteten.
Kvinnor fick inte rösta i de första kommunalvalen, som hölls 2005. Yrken som
förutsätter kontakter mellan kvinnor och män har i princip varit stängda för

kvinnor, med undantag för sjukvården. Här sker nu långsamt en förändring i
och med att staten kräver att arbetsplatser ska anpassas eller segregeras så att
kvinnor kan arbeta.
I den nya arbetsmarknadslagen får kvinnor utökad rätt till arbete och alla
statliga myndigheter (inklusive ministerierna) har instruerats att anställa
kvinnor. Av den totala saudiska arbetsstyrkan på drygt tre miljoner utgör
kvinnorna fortfarande en liten del. Främst arbetar kvinnor inom det
segregerade utbildningssystemet. En hittills oöverstiglig gräns, att tillåtas arbeta
som försäljare i butiker, håller på att övervinnas även om det går långsamt och i
första hand kommer att omfatta arbete med försäljning av konsumtionsvaror
till kvinnor.
Många kvinnor förvärvsarbetar utan att vara anställda. Exempelvis ägs över
20 000 affärsverksamheter av kvinnor och bland dem finns många
framgångsrika entreprenörer. Omkring trettio procent av bankernas fonder
innehas av kvinnor. Oberoende kvinnosektioner finns numera i de saudiska
handels- och industrikamrarna.
Kvinnor åläggs strikt klädkod och måste bära fotsid svart dräkt (så kallad
abaya) och täcka sitt hår på allmän plats. Saudiska kvinnor täcker som regel
även ansiktet. Efterlevnaden av dessa regler bevakas av sedlighetspolisen.
De senaste åren har ett par uppmärksammade försök gjorts att upphäva
förbudet mot kvinnor att köra bil. 2005 föreslog två medlemmar i den
rådgivande församlingen att en upphävning av förbudet skulle diskuteras.
Förslaget lades ”på is” av talmannen och har ännu inte diskuterats. Ett i
utlandet ännu mer uppmärksammat försök var när fyra saudiska kvinnor i
september 2007 tillställde den saudiske kungen en begäran att kvinnor skulle få
rätt att köra bil. Den officiella inställningen är att förbudet kommer att hävas
”den dag samhället är redo att ta detta steg”.
Kvinnor får inte resa utomlands utan skriftligt tillstånd från sin make/fader

eller annan förmyndare. Först på senare år har kvinnor fått egna ID-kort.
Enligt tolkningen av sharia-lagarna erhåller döttrar endast hälften så stort arv
som söner. En skild kvinna får vårdnad om sina söner endast tills att en son
uppnått sju års ålder och döttrar tills de fyller nio. Därefter får maken eller hans
släkt omvårdnaden av barnen.
I domstol väger en kvinnas vittnesmål hälften så tungt som en mans.
En man kan ha upp till fyra hustrur. Månggifte är dock numera mindre vanligt
på grund av demografiska och ekonomiska faktorer. Ett växande problem är
den starkt ökande skilsmässofrekvensen (näst högst i världen, enligt lokala
medier). På grund av den diskriminerande familjerätten drabbas kvinnorna ofta
hårt vid skilsmässor.
Kvinnomisshandel och andra problem i hemmen betraktas i regel som privata
familjefrågor, men har de senaste åren fått ökad uppmärksamhet i media.
Enligt människorättsorganisationen NSHR:s första rapport utgör våld i
hemmet en betydande del av de klagomål man tar emot. Organisationen anser
att lagstiftningen behöver stärkas för att kunna hantera dessa fall och att
sharialagstiftningens förbud mot våld mot oskyldiga människor inte räcker. Man
seräven ett behov av närmare samarbete mellan myndigheter och social och
psykologisk expertis för att åstadkomma ett utökat socialt skyddsnät för
kvinnor och barn. Enligt religiös expertis ska misshandel kunna utgöra grund
för att begära skilsmässa. På sjukhusen är man numera instruerad att anmäla till
myndigheterna om man misstänker allvarlig misshandel.

Människorättsorganisationen NSHR ser behov av att enhetliggöra
myndighetsåldern i alla sammanhang till 18 år för att förhindra att barns
intressen kommer till skada. Man föreslår även ett nationellt regelverk för
barns rättigheter samt strängare straff för föräldrar som misshandlar sina barn.
Enligt NSHR diskrimineras flickorna indirekt i skolsystemet eftersom
pojkarnas skolor håller högre kvalitet och har mer resurser.
Ratificeringen av barnkonventionen och arbete med att göra den känd i
samhället har bidragit till den större öppenhet som numera kännetecknar den
offentliga debatten. Medierna har gradvis blivit mer öppet, vilket har inneburit
att fall av barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn uppmärksammats.
Handel med barn, framför allt jemenitiska barn till Saudiarabien, är ett stort
problem. Barnen utnyttjas huvudsakligen för tiggeri. Saudiska myndigheter
försöker stoppa detta och samarbetar med jemenitiska myndigheter samt
UNICEF för att återsända barnen, men de anses ändå inte ha gjort tillräckligt
för att stoppa och straffa de som begår dessa brott.

Kvinnlig könsstympning förekommer, särskilt i landets norra delar. Saudisk
lagstiftning förbjuder inte dessa ingrepp.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Religionsfrihet finns inte. Religiösa minoriteters rättigheter respekteras inte.
Icke-islamiska grupper har inte rätt att ha egna gudstjänst- eller samlingslokaler.
Den shia-muslimska minoriteten, som av vissa bedömare uppskattas till tio
procent av totalbefolkningen och som huvudsakligen bor i landets oljerika
östra delar, ser sig missgynnad vad gäller politiska, sociala och ekonomiska
rättigheter. Detsamma gäller den shiitiska gruppen ismailiter, som framför allt
finns längst i söder.

15. Barnets rättigheter
Fri skolgång och sjukvård garanteras för alla barn. Barn under 18 år får inte
tjänstgöra som soldater. Det händer att ungdomar under 18 år fängslas. Under
2005 dömdes en ung man till döden för ett brott som var begånget när han var
14 år. Straffmyndighetsåldern är 18 år.

Inom ramen för den nationella medborgardialogen, instiftad av regenten för
några år sedan, har även dessa minoriteter fått komma till tals. Saudisk
lagstiftning förbjuder diskriminering på grund av ras.
Låginkomstagare, och i synnerhet kvinnliga hushållsanställda, utsätts ofta för
diskriminerande behandling. Möjligheterna till rättslig upprättelse är små

eftersom de oftast utvisas till hemlandet innan missförhållandena hinner
påtalas. Saudiska media uppmärksammar emellertid dessa fall i allt större
utsträckning och myndigheterna har skärpt regleringen av tillstånden för
saudiska hushåll att anställa hushållsanställda från andra länder. Vid missbruk
ska tillstånden kunna dras in. Länder som Filippinerna och Indonesien har
infört minimilöner för sina medborgare som tar anställning i Saudiarabien som
hushållsanställda.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjuden enligt den saudiska tolkningen av
sharialagstiftningen, vilket innebär att homosexuella aktiviteter kan bestraffas
hårt. Vanligast är kroppsstraff. Frågan är dock tabubelagd och diskuteras inte
offentligt i samhället. I april 2007 dömdes två män till 7000 piskrapp för
homosexuella handlingar.
18. Flyktingars rättigheter
Saudiarabien har inte anslutit sig till flyktingkonventionen. Av de 33 000 irakier
som tilläts stanna i Saudiarabien efter det första Gulfkriget år 1991 beviljades
ingen politisk asyl. Över 300 000 palestinier lever och verkar i Saudiarabien
utan att ha flyktingstatus. FN: s flyktingkommissarie besökte landet för första
gången 2002. Den illegala invandringen till Saudiarabien är omfattande,
framför allt från Afrika.
19. Funktionshindrades rättigheter
De funktionshindrades situation och stödet till dem behandlas ofta i saudiska
media. Funktionshindrade barn kan i allmänhet få tillgång till god fysisk och
psykisk vård. Starka familjeband och religiösa traditioner gör att det oftast är de
anhöriga som står för omvårdnaden. I den nya arbetsmarknadslagen åläggs
företag med mer än 25 anställda att reservera fyra procent av platserna för
funktionshindrade.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Några första steg har tagits för att föra upp människorättsfrågorna på

dagordningen, bland annat inom utbildning och inom den statliga
förvaltningen. I början av 1999 inrättades ett människorättskontor inom det
saudiska utrikesministeriet. En interministeriell kommitté bildades ungefär
samtidigt av inrikes- och justitieministerierna för att utreda anklagelser om
tortyr och andra brott mot de mänskliga rättigheterna.
2004 bildades organisationen National Society for Human Rights (NSHR) som
fått stort utrymme i media tack vare att man gav ut den första saudiska
rapporten någonsin om mänskliga rättigheter i landet. NSHR skiljer sig från
västerländska enskilda organisationer genom att den arbetar mer som en
ombudsmannaorganisation. NSHR arbetar huvudsakligen med att undersöka
och besvara klagomål. Viss tveksamhet råder om organisationen kan anses vara
helt oberoende.
En nationell människorättskommission, National Commission of Human
Rights, (NCHR), etablerades 2005. Gentemot andra myndigheter har
kommissionen en oberoende ställning eftersom den lyder direkt under
regeringschefen.
Därtill finns en icke-godkänd enskild organisation i landet, men den har små
möjligheter att verka.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Varken EU eller Sverige har något traditionellt utvecklingssamarbete med
Saudiarabien. I de ansatser som görs från EU:s sida att stärka den politiska
dialogen med Gulfstaterna ingår frågor om mänskliga rättigheter.
Uppvaktningar förekommer i enskilda ärenden. I UNDP:s (FN:s
utvecklingsprogram) verksamhet i Saudiarabien finns flera inslag av arbete för
mänskliga rättigheter. En av FN:s särskilda rapportörer gavs möjlighet att
besöka Saudiarabien 2002. Den internationella organisationen Human Rights
Watch har de senaste fyra åren tillåtits besöka Saudiarabien två gånger.

Mänskliga rättigheter i Jemen 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Jemen är ett av världens fattigaste länder och situationen där avviker kraftigt vad
gäller ekonomisk utveckling från övriga länder på den Arabiska halvön.
Barnadödligheten är hög, skolgång och läskunnighet låg och tillgången på
hälsovård bristfällig. Jemen är ett patriarkaliskt samhälle och kvinnan
diskrimineras på många sätt. Man räknar med att 45 procent av de över 20
miljoner invånarna lever under fattigdomsgränsen.
Mänskliga rättigheter har fått ökad uppmärksamhet i Jemen. Ett särskilt
ministerium för mänskliga rättigheter verkar sedan några år tillbaka och en
kvinnlig minister leder detta ministerium. Flera stora regionala konferenser om
demokrati och mänskliga rättigheter har ordnats i landet de senaste åren.
Jemen har ratificerat samtliga centrala MR-konventioner och är det enda landet i
regionen som anslutit sig till FN: s flyktingkonvention. Enskilda organisationer
på MR-området är tillåtna. De tillåts verka relativt fritt och dialog mellan dessa
och regeringen förekommer. En kvinnlig domare har utsetts till medlem av
högsta domstolen och en annan kvinnlig domare har utsetts till chefsdomare i en
appellationsdomstol.
Trots ratifikation av FN:s konvention mot tortyr samt ett nationellt förbud
förekommer tortyr i landets fängelser och arrestlokaler. Sharia-lagstiftning
föreskriver dödsstraff och kroppsstraff för vissa grövre brott. Homosexualitet är
förbjuden enligt sharia-lagstiftningen och belagd med dödsstraff.
Jemen är fortfarande ett stamsamhälle. I många delar av landet verkar stammar
utanför centralmaktens kontroll. Fiendskap, våld och i vissa fall utomrättsliga
avrättningar, för vilka det sällan skipas rättvisa, förekommer. Stamdomstolar
tillåts döma i civilrättsliga mål, men har i praktiken kunnat utvidga sin auktoritet

även till brottmål. Rättssäkerhetsgarantier frångås utan åtgärder från regeringen
sida. Även rättssäkerheten i de statliga domstolarna, vilka präglas av korruption,
kan ifrågasättas. Presidenten har dock inlett ett reformprogram för rättsväsendet.
Jemen är en republik där den konstitutionella makten delas mellan en direktvald
president och ett likaså folkvalt parlament. Både kvinnor och män är
röstberättigade. Jemen har utvecklats mot demokrati med allmänna val och
utrymme för oppositionspartier. 2003 hölls allmänna val till parlamentet. Under
2006 hölls presidentval samt lokala och regionala val. I förhållande till tidigare
val förekom våld och oroligheter i mindre utsträckning, men även denna gång
förorsakades fem dödsfall av våldsamheter i samband med valkampanjen. EU
bevakade valen på plats.
Det har förekommit att tidningar stängts och chefredaktörer fängslats för
publicering av oönskade reportage. Regeringen har emellertid på senare tid
föreslagit ny presslagstiftning med syfte att förbättra journalisters rättigheter.
Sedan den 11 september 2001 har rättsäkerheten för terrormisstänkta försämrats.
Många har hållits arresterade och utsatts för isolering utan att åtal väckts.
Kritiken från internationella MR-organisationer är skarp, men Jemen har
argumenterat att säkerhetsfrågor måste prioriteras.
Islam är statsreligion och i stort sett alla medborgare är muslimer. Konstitutionen
föreskriver religionsfrihet, men konvertering från islam är strikt förbjuden och
är belagd med dödsstraff. Statliga skolor undervisar enbart i den muslimska
trosåskådningen.
Arbetsrättslagstiftningen ger arbetstagare rätt att ansluta sig till fackföreningar,
förhandla om kollektivavtal samt rätt att gå ut i strejk. I praktiken är dock
fackföreningarnas betydelse ytterst begränsad.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Jemen har ratificerat följande centrala konventioner vad gäller mänskliga

rättigheter:
Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). De
fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffande av dödsstraffet har
inte undertecknats eller ratificerats.
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICECSR). De fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffande av
dödsstraffet har inte undertecknats eller ratificerats.
Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
(CERD)
Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW). Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt har inte
undertecknats eller ratificerats.
Konventionen mot tortyr (CAT). Det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr har inte undertecknats eller ratificerats.
Konventionen om barnets rättigheter (CRC). De fakultativa protokollen
om barn i väpnade konflikter respektive handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi har ratificerats.
Jemen har ratificerat 1951 års flyktingkonvention samt tillhörande
protokoll från 1967.
Landet har den 24 mars 2007 ratificerat Romstadgan för den
internationella brottmålsdomstolen

har åtal väckts mot förövarna, trots att statliga tjänstemän som regel åtnjuter
immunitet för brott begångna i tjänsten. Särskilda tillstånd krävs därför för att
sådant åtal ska kunna väckas.
Förhållandena i landets fängelser motsvarar inte internationellt accepterad
standard och det rapporteras om överbefolkade celler, matbrist och bristfällig
hygien. Mutor förekommer. Det finns uppgifter om att fängelsepersonal har krävt
familjemedlemmar på betalning för att deras anhöriga ska släppas efter avtjänat
straff.
Sharia-lagstiftning föreskriver kroppslig bestraffning i form av piskning, stening
och amputering för vissa grövre brott. Trots att straffen fortfarande utdöms
verkställs de sällan i praktiken.
Inga politiska mord eller politiskt motiverade försvinnanden har rapporterats
under året. Regeringens förmåga att kontrollera de olika stammar som dominerar
vissa regioner är begränsad, och därmed upprätthållandet av respekten för rätten
till liv, kroppslig integritet och förbudet mot tortyr. Hedersmord förekommer och
nationell lag föreskriver milda eller inga straff för denna typ av brott.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Jemenitisk lag straffbelägger tortyr och annan omänsklig eller förnedrande
behandling. Trots ratifikation av FN:s konvention mot tortyr samt ett nationellt
förbud är tortyr vanligt förekommande i landets fängelser samt i samband med
arrest och förhör av misstänkta brottslingar.

4. Dödsstraff
I enlighet med sharia-lagstiftning föreskrivs dödsstraff för bland annat mord,
våldtäkt, väpnat rån, och konvertering från islam. Sedan 1998 tillämpas straffet
även för kidnappning. För otrohet är straffet ofta stening till döds. Sedan 1994
tillämpas inte straffet om förövaren vid brottstillfället var under 18 år. Enligt
Amnesty International avrättades minst 30 personer under 2007. Mot slutet av
året benådade presidenten en dödsdömd person som vid brottstillfället var
minderårig. Fallet hade väckt internationell uppmärksamhet. Det finns ingen
nämnvärd debatt om dödsstraffet i landet.

Regeringen har officiellt medgivit att tortyr förekommer och hävdar att man
försöker åtgärda problemet. Den fortsatta förekomsten förklaras från officiellt
håll bero på bristfällig utbildning av säkerhetspolis och fängelse- eller
häktespersonal, men också på låga löner i förening med korruption. I en del fall

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt jemenitisk lag kan en person sitta anhållen upp till 24 timmar. Därefter
måste den anhållne antingen ställas inför rätta eller frisläppas. I inget fall kan,
enligt lagen, en misstänkt brottsling kvarhållas längre än sju dagar utan

domstolsbeslut. Den misstänkte måste underrättas om orsaken till
frihetsberövandet, erbjudas tillgång till rättsligt biträde och har rätt att kontakta
sina familjemedlemmar. Trots att lagen stipulerar motsatsen sker godtyckliga
gripanden och personer hålls, i ovisshet, isolerade i fängelser. Det förekommer
även uppgifter om fall där familjemedlemmar arresterats som en form av
utpressning för att en misstänkt brottsling ska överlämna sig till myndigheterna.
Frihetsberövanden i strid med nationell och internationell rätt har ökat markant
sedan terrorattackerna i USA den 11 september 2001. Massarresteringar skedde t
ex direkt efter dåden i september. Internationella människorättsorganisationer har
riktat hård kritik mot Jemen för åsidosättandet av mänskliga rättigheter i
samband med terrorismbekämpning.
Terroristattackerna mot USS Cole år 2000 samt mot det franska fartyget
Limburg 2002 föranledde likaså arresteringar på bred front. I båda dessa fall har
rättegångar genomförts och domar avkunnats. I Limburg-processen dömdes en
person till döden och i Cole-affären utmättes dödsstraff för två personer.
Regeringen anför att den inte har något annat val än att sätta säkerheten främst i
kampen mot terrorismen. Man har från regeringens sida också hävdat att syftet
med frihetsberövanden i många fall är att 'omvända åsikter', inte att väcka åtal.
Så kallade "re-education programs" har initierats i vissa fängelser och fångarna
deltar i diskussioner med religiösa ledare som försöker omdefiniera synen på
jihad (religiöst motiverad kamp) och på människor med annan trosåskådning.
Kvinnor måste efter avtjänat straff ha en manlig förmyndares tillstånd att lämna
fängelset. I många fall har kvinnor varit tvungna att stanna kvar i fängelset då
deras manliga släktingar känt alltför stor skam för att begära dem frisläppta.
Jemens konstitution stadgar om rätt till respekt för privatlivet, men
säkerhetspolisen rapporteras rutinmässigt bryta sig in i hem och kontor, avlyssna
telefonlinjer och läsa regeringskritikers privatpost.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Jemens konstitution föreskriver ett självständigt rättsväsende med opartiska
domare. Uppgifter om påtryckningar och vitt utbredd korruption inger tvivel om
huruvida opartiskhet råder. Kontakter och mutor kan påverka domsluten. Det
förekommer att stammedlemmar hotar och trakasserar domare i syfte att påverka
rättegångar. Stammedlemmar har även rapporterats muta tjänstemän, såsom
fångvårdspersonal, för att 'fiender' ska fängslas.
Jemens rättsväsende inrymmer fem olika domstolar; en brottmålsdomstol, en för
civilrättsliga mål, en för kidnappning, terrorism och sabotage, en för
kommersiella tvister samt en militärdomstol. Därutöver tillåts så kallade
'stamdomstolar' döma i vissa civilrättsliga tvister. I praktiken dömer dessa
domstolar också i brottmål, ofta utan att iaktta de rättsliga formaliteter som
föreskrivs i lag.
Enligt konstitutionen måste regeringen bistå obemedlade misstänkta med
advokathjälp, något som inte alltid efterlevts i praktiken. Svaranden har rätt att
överklaga domslut från samtliga typer av domstolar.
Det har förekommit klagomål från utländska medborgare att domstolarna,
framförallt i kommersiella tvister, är partiska till de egna medborgarnas fördel.
En rad domslut där utländska företag har vunnit över lokala parter har emellertid
avkunnats och verkställts.
Ett program för att reformera rättsväsendet pågår sedan 1997, men tar tid bland
annat på grund av bristen på effektiv administrativ kontroll. President Saleh har i
flera fall avskedat domare i syfte att komma till rätta med korruptionen.
7. Straffrihet
Det uppges att det i praktiken råder straffrihet för medlemmar av
säkerhetspolisen som gjort sig skyldiga till tortyr och andra former av brott mot
de mänskliga rättigheterna. Samtidigt hävdar regeringen att åtgärder vidtagits.

Statliga tjänstemän är immuna mot åtal om inte ett särskilt tillstånd från
justitiekanslern inhämtas. Därutöver krävs det i regel att chefsdomaren vid
appellationsdomstolen lyfter immuniteten för att rättegångsprövning ska bli
möjlig. Trots detta har ett antal medlemmar av säkerhetstjänsten dömts för
otillbörlig behandling av medborgare i samband med arrest och förhör.
Straffskalan varierar från tjugo dagar upp till tio år.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Enligt den jemenitiska konstitutionen råder yttrandefrihet i skrift, tal och bild i
enlighet med vad som föreskrivs i lag. I realiteten är rätten ofta inskränkt.
Strafflagstiftningen stadgar upp till fem års fängelse för 'förödmjukande
uttalanden om regeringen', 'spridande av falsk information som hotar den
allmänna ordningen och nationens intressen' eller 'spridande av falsk information
ämnad att skada arabländer eller andra vänskapliga länder'. Begreppen tolkas i
vid bemärkelse.

upprepade tillfällen hindrat dem och hänvisar till risk för upplopp.
Politiska partier tillåts under förutsättning att de har minst 2500 medlemmar och
måste registreras enligt lag. Enskilda organisationer, även på MR-området, är
tillåtna. Amnesty International har lokalkontor i de större städerna.
Konstitutionen föreskriver religionsfrihet, men konvertering från islam är strikt
förbjuden och är föremål för dödsstraff. Statliga skolor undervisar enbart i den
muslimska trosåskådningen.
Islam är statsreligion och i stort sett alla medborgare är muslimer. De flesta
kristna är utländska medborgare, temporärt bosatta i landet. Anhängare av andra
trosåskådningar än islam tillåts fritt utöva sin religion i hemmet och i privata
skolor samt bära religiösa symboler.

Informationsministeriet påverkar i stor utsträckning medieutbudet då det
kontrollerar de flesta tidskrifter samt äger landets enda tv- och radiostation.

Som ett led i kampen mot extremism har regeringen vidtagit åtgärder för att
förhindra politisering av moskéaktiviteter. Muslimska religiösa ceremonier och
sammankomster som förväntas innehålla politiska uttalanden som betraktas som
skadliga för den allmänna säkerheten övervakas av regeringen.

Journalister har ofta fängslats och trakasserats på grund av regeringskritiska
uttalanden. För att försöka stoppa övergrepp har journalisterna bildat en
kommitté med 15 medlemmar. Avsikten är att inleda rättsliga åtgärder mot
myndigheter som misstänks ligga bakom trakasserier mot journalister.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Jemen är en republik där den konstitutionella makten delas mellan en direktvald
president och ett likaså folkvalt parlament. Kvinnor och män över 18 år är
röstberättigade. Presidenten utser dessutom en rådgivande församling.

Tulltjänstemän uppges konfiskera utländska tidskrifter med vad som anses ha
pornografiskt, religiöst eller politiskt oacceptabelt innehåll. Regeringen
censurerar inte Internet.

Den lagstiftande makten ligger främst hos de 301 ledamöterna i
representanthuset, Majlis al-Nuwab, varav drygt 80 procent tillhör presidentens
parti Folkets Allmänna Kongress (GPC – General People´s Congress).

För att publicera böcker krävs tillstånd från kulturministeriet. En särskild
kommitté granskar allt material.

Den rådgivande församlingen, Majlis al-Shura, med 111 ledamöter, tillsatta av
presidenten, har rätt att rösta i vissa av presidenten fastställda lagstiftningsfrågor.

Konstitutionen garanterar församlings- och föreningsfrihet, men rättigheten är i
praktiken beskuren. Demonstrationer är tillåtna, men regeringen har vid

Presidenten och en mindre elit kring honom har dock den reella makten i landet.
Det bör samtidigt uppmärksammas att centralmakten i praktiken inte har kontroll

över alla områden, då det finns många provinser som i praktiken styrs av
stammar.
De allmänna parlamentsvalen i april 2003 var ett viktigt steg på vägen mot
demokrati. Det officiella resultatet gav GPC 230 av de 301 platserna i
representanthuset. De övriga platserna delas mellan ytterligare fyra partier samt
ett fåtal så kallade oberoende representanter. Internationella valobservatörer
betraktade valen som generellt sett rättvisande men framförde samtidigt kritik på
en del punkter. Det rapporterades om manipulation i form av bland annat röster
från minderåriga, försvinnande av röstboxar och otillbörlig inblandning av
säkerhetspolisen. Nästa parlamentsval hålls 2009.

- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nr 87 och 98)
Arbetsrättslagstiftningen tillförsäkrar arbetstagare rätten att ansluta sig till
fackföreningar, ingå kollektivavtal samt rätt att gå ut i strejk. I praktiken är
fackföreningarnas betydelse och handlingsfrihet begränsad och deras verksamhet
kraftigt kringskuren.
Fackföreningar måste tillhöra General Federation of Workers Trade Unions of
Yemen (GFWTUY), vilken är den enda fackliga paraplyorganisationen. Endast
denna federation kan upplösa fackföreningar. GFWTUY uppger att man inte har
någon koppling till regeringen.

President Ali Abdullah Saleh har styrt landet sedan 1990, men valdes av folket i
allmänna val först år 1999. Under 2006 återvaldes han med 77 procent av
rösterna. Valdeltagandet var något lägre än väntat (65 procent). Fem kandidater
ställde upp. Huvudkonkurrenten Faisal bin Shamlan fick ca 22 procent av
rösterna. EU hade valobservatörer på plats. De drog slutsatsen att valet trots
vissa tveksamma inslag gått rätt till. Nästa presidentval hålls 2011.

För att strejk ska kunna bli aktuell krävs att speciella procedurer för
konfliktslösning följs. Tvister överlämnas först till obligatorisk medling, då en
eventuell strejk skjuts upp i 85 dagar. Ett förslag om strejk måste läggas fram av
60 procent av löntagarna och röstas igenom av 25 procent av dem. Strejk måste
vidare varslas tre veckor i förväg. Strejken måste dessutom beröra mer än två
tredjedelar av arbetsgivarens anställda och godkännas av GFWTUY.

I 2006 års lokalval fick GPC 63 procent av platserna. 19 000 kandidater, varav
125 var kvinnor, tävlade om de 6 900 platserna. Något färre kvinnor valdes
denna gång in i de lokala råden, jämfört med tidigare val. Fem kvinnor, samtliga
från GPC, valdes in på regional nivå. 28 kvinnor valdes in på lokal nivå.

Brist på skydd för de anställda leder till diskriminering av fackligt aktiva, till
exempel genom tvångsomplaceringar, degraderingar och avskedanden.

I Transparency Internationals korruptionsindex (CPI) 2007 hamnar Jemen på
131:a plats , med ett index på 2.5 där 10 betyder ingen korruption.

Kollektiva förhandlingar är tillåtna, men arbetsmarknadsministeriet kan inlägga
veto mot kollektivavtal. ILO har begärt att lagen ändras så att ett kollektivavtal
endast kan vägras om det är bristfälligt ur procedursynpunkt eller inte
respekterar de miniminormer som uppställs i arbetsmarknadslagen.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Jemen har ratificerat samtliga av den internationella arbetsorganisationen ILO:s
åtta centrala konventioner:
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105)
- Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och 182)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111)

Ett utkast till ny arbetsmarknadslag innehåller väsentliga förändringar. I de
viktigaste förslagen stadgas att utländska löntagare ska få gå med i
fackföreningar. De kommer dock inte kunna väljas till förtroendeuppdrag. Enligt
lagförslaget hindras vissa grupper, till exempel hushållsanställda och domare att
gå med i fackföreningar. Ungdomar mellan 16 år och 18 år får endast gå med i
en fackförening om deras vårdnadshavare tillåter det. Enligt det nya
arbetsmarknadslagen föreslås också att GFWTUY: s monopol upphävs.

Tvångsarbete och barnarbete är förbjudet enligt lag. En särskild lag om barns
rättigheter, som uttryckligen förbjuder barnarbete, antogs 2002. Minimiåldern för
anställning är 18 år inom offentlig sektor och 15 år inom privat sektor. Med hjälp
av ett speciellt tillstånd kan dock barn mellan 12-15 år ges rätt att arbeta.
Barnarbete är i praktiken vanligt förekommande, framförallt på landsbygden där
många barn tvingas arbeta för att bidra till familjens uppehälle. Även inne i
städerna förekommer barnarbete i små affärer eller i form av tiggeri på gatorna.
Ett beslut togs i den rådgivande församlingen år 2000 om anslutning till ILO: s
strategi mot barnarbete. Ett speciellt råd har fått i uppdrag att övervaka dess
genomförande.
Arbetslösheten i Jemen ligger kring 45 procent. Ungefär en halv miljon
jemeniter arbetar legalt som gästarbetare i Saudiarabien och deras löner/remissor
är en viktig inkomstkälla för landet.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Cirka 5,5 procent av BNP avsätts till hälsovårdssektorn. Enbart 38 procent av
befolkningen har tillgång till sjukvård. Standarden i den offentliga sjukvården är
mycket låg och obemedlade patienter får ofta själv ordna materiel till operationer
och liknande. Den utbredda användningen av drogen qat förorsakar
hälsoproblem bland befolkningen. Medellivslängden är för män 60 år och för
kvinnor 64 år.
12. Rätten till utbildning
Konstitutionen föreskriver obligatorisk och kostnadsfri skolgång upp till
gymnasienivå. Rättigheten kan inte alltid utnyttjas i praktiken, särskilt inte på
landsbygden där barn ofta hindras av långa avstånd till skolan eller barnarbete.
Många ungdomar börjar arbeta innan de fullföljt grundskolan. Ungefär 78
procent påbörjar grundskoleutbildningen, för flickor är andelen 55 procent och
för flickor på landsbygden så låg som 25 procent. Grundskolan är
könssegregerad.
Analfabetism är omfattande. Trots reformer under 1970-talet är 30,5 procent av
männen och 71,5 procent av kvinnorna analfabeter. Bland dem som är födda

under och efter 1970-talet är analfabetismen lägre.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Jemen är ett av de fattigaste länderna i arabvärlden med en BNP per capita på ca
USD 1300 (2007). Samhället karakteriseras av stora ekonomiska klyftor. Någon
medelklass existerar i princip inte.
75 procent av befolkningen bor på landsbygden, där man räknar med att nästan
hälften av barnen upp till fem års ålder är undernärda. Barnadödligheten är den
högsta i Mellanöstern. Mer än 40 procent av landets befolkning lever under
fattigdomsgränsen. Landets knappa vattenresurser gör att en stor del av
befolkningen har en vattentillgång som ligger under internationell
minimistandard.
Över 70 procent av Jemens intäkter härrör från oljesektorn (87 procent av
landets export). Ungefär hälften av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket.
Den ekonomiska utvecklingen drabbades svårt av effekterna av Gulfkriget
1990-1991 då drygt en miljon jemenitiska gästarbetare tvingades lämna
Saudiarabien av politiska skäl.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Jemen domineras av en patriarkalisk samhällsordning och kvinnan särbehandlas
på många plan. Traditioner och kulturella sedvänjor tillsammans med den
nationella tolkningen av den religiösa lagstiftningen, sharia, bidrar till
bibehållandet av skillnader och uppdelning mellan män och kvinnor, trots
ratifikation av konventionen om eliminering av all slags diskriminering av
kvinnor, CEDAW.
Sharia-reglerna föreskriver att en hustru måste lyda sin make, bosätta sig med
honom på den plats som äktenskapskontraktet anger och inte skilja sig utan hans
samtycke. En kvinna har möjlighet att begära skilsmässa under vissa föreskrivna
villkor, bland annat på grund av mannens oförmåga att försörja henne eller om

mannen tar en ny hustru utan hennes samtycke. Skilsmässa kräver en
komplicerad procedur som framförallt kvinnor på landsbygden har svårt att
genomgå på egen hand. Hustrun måste vidare återbetala halva hemgiften om det
är hon som initierar skilsmässan. Dessutom krävs det att hon anlitar en advokat
och tar sig in till en stad för att lägga fram sitt fall i domstol.
Kvinnor måste ha tillstånd av sin make eller far, eller någon annan manlig
släkting, för att få pass och för att resa utomlands.
En muslimsk kvinna får inte gifta sig med en icke-muslimsk man och för
giftermål med en muslimsk icke-jemenit krävs tillstånd av inrikesministeriet.
Dessutom är det i många fall socialt svårt att gifta sig utanför sin stam.
Hedersmord förekommer och nationell lag föreskriver milda eller inga straff för
detta brott. Mot bakgrund av det utbredda klansystemet tvingas unga kvinnor
ibland fly för sitt liv om de haft eller misstänks ha haft en utomäktenskaplig
förbindelse genom vilken familjens heder anses ha gått förlorad. Enligt lag tillåts
giftermål vid 15 års ålder, men det förekommer att flickor blir bortgifta redan vid
12 års ålder. Landets ”Supreme Council for Motherhood and Childhood (SCMC)
har under 2007 har föreslagit att giftorättsåldern höjs till 18 år, i första hand för
att minska dödligheten i samband med förlossningar i hemmen. Månggifte är
tillåtet men praktiseras allt mindre.
Lagen förbjuder hustrumisshandel, men misshandel uppges i praktiken vara
vanligt. Problemet anses vara en familjeangelägenhet och få fall rapporteras till
polisen.
Kvinnlig könsstympning (FGM) är förbjudet enligt lag och regeringen försöker
aktivt motarbeta förekomsten. Sedvänjan förekommer emellertid i begränsad
utsträckning, framförallt bland medborgare med afrikanskt (sub-Sahara)
ursprung.
Det höga antalet icke läskunniga kvinnor som tvingas sluta skolan i tidig ålder är
ett problem som förstärker de stora skillnaderna mellan män och kvinnor i

samhället. Enbart 22 procent av arbetskraften beräknas vara kvinnor.
Trots nomineringen av en del kvinnor till politiska poster råder fortfarande
bristande proportionalitet bland könen i det politiska livet. I valen 2006 var
kvinnor starkt underrepresenterade bland kandidaterna. I valen 2003 uppgick den
kvinnliga andelen av registrerade väljare till 42 procent.
En ministerpost i regeringen (för mänskliga rättigheter) innehas av en kvinna.
Ministeriet för mänskliga rättigheter arbetar aktivt med frågan om kvinnans
ställning i samhället Två kvinnor innehar platser i den rådgivande församlingen
och det finns en vald kvinnlig parlamentsledamot.
Regeringen har vidtagit åtgärder för att förbättra kvinnans situation i landet,
varav den främsta är etablerandet av en nationell kvinnokommitté. Kommittén
reviderar bland annat den nationella lagstiftningen i syfte att föreslå ändringar av
kvinnodiskriminerande bestämmelser. Vidare finns det en rad ickeregeringsanknutna kvinnoorganisationer i landet som tillåts verka och som
arbetar för utvecklingen av kvinnans roll i samhället.
15. Barnets rättigheter
Den nationella lagstiftningen tillförsäkrar barn grundläggande skydd och
rättigheter, men reglerna tillämpas inte fullt ut. Detta gäller framförallt
utbildning och hälsa. Undernäring är vanligt och barnadödligheten hög.
Barnarbete och även barnäktenskap förekommer, om än i begränsad
utsträckning.
Jemen har av övervakningskommittén för barnkonventionen uppmanats vidta
ytterligare åtgärder för att stoppa "trafficking". Framför allt gäller det en
omfattande handel med barn till Saudiarabien som där utnyttjas för tiggeri.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det saknas bestämmelser i den nationella lagstiftningen som uttryckligen
förbjuder diskriminering på grund av ras, nationell eller etnisk tillhörighet.

Etnisk diskriminering förekommer i form av marginalisering av vissa specifika
grupper, framförallt minoritetsgruppen Akhdam, ättlingar till etiopiska
kolonisatörer. De har svårt att få tillgång till utbildning, hälsovård och tillträde
till arbetsmarknaden.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjuden enligt sharia-lagstiftningen och belagd med
dödsstraff. Det är svårt att erhålla tillförlitlig information om homosexuellas
situation i landet.
18. Flyktingars rättigheter
Jemen är det enda landet i Gulf-regionen som har ratificerat 1951 års
flyktingkonvention. Landet har enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) över
80 000 registrerade flyktingar och härbärgerar därmed regionens största ickepalestinska flyktinggrupp, varav majoriteten kommer från Somalia och Etiopien.
Jemen har ingen nationell asyllagstiftning utan låter UNHCR bedöma och
meddela flyktingstatus. På grund av det stränga säkerhetsklimatet i Jemen har det
förekommit att icke-registrerade flyktingar arresterats utan åtal och fängslats
tillsammans med kriminella.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrade har en konstitutionell rättighet till social trygghet och adekvat
hälsovård, garanterad av staten. Det finns många centra för funktionshindrade i
Jemen, men det är också mycket vanligt att familjen agerar socialt skydd och
behåller de funktionshindrade inom familjen. Resultatet blir i vissa fall att de
berövas rätten till hjälpmedel, specialutbildning etc.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende människorättsorganisationer tillåts arbeta förhållandevis fritt i Jemen.
I regel kan de utreda och även publicera sitt material utan restriktioner från
regeringens sida. Regeringen har varit samarbetsvillig vad gäller att svara på
frågor, men en del klagomål om uteblivna svar har förekommit. 2001 utfärdades

en särskild lag om föreningar som reglerar grundandet och aktiviteterna för
enskilda organisationer.
Human Rights Information and Training Center, Sisters Arabic Forum for
Human Rights, Women's Affair Support Center och Forum for a Civic Society
kan nämnas som exempel på jemenitiska enskilda organisationer som har
mänskliga rättigheter på agendan.
Internationella MR-organisationer har som regel inga problem med att besöka
Jemen. MR-organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch och
även representanter från Europaparlamentet har tillåtits inspektera förhållandena
i jemenitiska fängelser, situationen för flyktingar etc. Amnesty International har
lokalkontor i Jemen.
Ministeriet för mänskliga rättigheter har en särskild avdelning som nära
samarbetar med de många enskilda organisationerna i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Jemen får ett omfattande bistånd genom EU-kommissionen, vissa EU-länder och
även från grannstaterna, där insatser för demokrati och mänskliga rättigheter
ingår. Sida ger stöd till utvecklingsansträngningarna i mycket begränsad
omfattning. Organisationen Svenska Rädda barnen är verksam i Jemen.

Mänskliga rättigheter i Oman 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Oman, på Arabiska halvöns östspets, är en absolut monarki med drygt tre
miljoner invånare. Oman tillhör den regionala sammanslutningen Gulfstaternas
samarbetsråd (GCC). Stora delar av makten är koncentrerad kring sultanen,
Qabus ibn Said, som styrt landet sedan 1970. Landet har sedan dess, mycket
tack vare oljeinkomsterna - om än begränsade - sett en omfattande utveckling
och modernisering.
Omans grundlag är från 1996. Enligt artikel 2 i grundlagen är islam
statsreligion. Shariah är grunden till lagstiftningen men tillämpas konkret
främst i familjemål. De flesta medborgarna är Ibadhi- eller Sunni-muslimer.
Andra religioner tillåts enligt grundlagens artikel 28, så länge utövandet inte
stör allmän ordning eller står i kontrast med ”allmänna beteenderegler”.
Enskilda organisationer registreras hos myndigheterna. Ett flertal enskilda
organisationer finns men ännu ingen organisation för mänskliga rättigheter.
Det är i princip lagligt att starta en människorättsorganisation. Dock avslogs en
ansökan för ett människorättscenter under 2005. Enskilda organisationer har
inte rätt att erhålla internationellt stöd utan regeringens tillstånd. Brott mot
detta kan bestraffas med fängelse och böter. Kritik av staten tolereras inom
vissa gränser.
Oman anses ligga i framkant i regionen när det gäller kvinnans ställning och
rättigheter. Oman anslöt sig under 2006 till konventionen om avskaffandet av
alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW), vilket inte hindrar att
traditionsbunden diskriminering kan förekomma. Enligt FN:s kontor för
befolkningsfrågor finns i Oman en politisk vilja att förbättra kvinnans ställning.
Homosexualitet är olagligt och bestraffas enligt shariah-lagstiftningen.
Politiska partier finns inte. Ett rådgivande organ (Majlis Al-Shura), med 84

medlemmar, väljs genom direkta allmänna val. Alla medborgare över 21 år,
förutom militär och säkerhetspersonal, har rösträtt. Dessutom finns ett
konsultativt råd (Majlis Al-Dawla), där Sultanen utser alla 59 medlemmarna.
Tillsammans bildar dessa organ ett tvåkammarsystem kallat Omanska rådet
(Majlis Oman).
Enligt grundlagen ska rättsväsendet ha en oberoende ställning, men i praktiken
är sultanens inflytande betydande. Han tillsätter samtliga domare och agerar
själv som högsta överklagningsinstans. Han kan personligen ingripa i mål som
rör den nationella säkerheten.
Polisen behöver inte ha en häktningsorder för att arrestera någon. Inom 48
timmar från arresteringen måste polisen antingen släppa eller lämna över
ärendet till allmän åklagare. Åklagaren måste inom 24 timmar, antingen
formellt arrestera personen, eller besluta om frisläppande.
Oman har anslutit sig till fyra av de viktigaste MR-konventionerna samt fyra av
Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta centrala konventioner.
Förändringar har nyligen skett i arbetslagstiftningen. Beslut om att tillåta
fackföreningar togs 2006 och myndigheterna har öppnat upp för kollektiva
förhandlingar med vissa restriktioner.
Minimiåldern för att arbeta som kameljockey har höjts till 18 år.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Oman har ratificerat följande konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering
mot kvinnor, men inte det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt. Enligt reservationer ges dock, som i alla andra fall, företräde
för sharialagstiftningen, vilket bl.a. Sverige har opponerat sig emot.

- Konventionen mot tortyr, samt det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter, samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn.
Oman har dock reserverat sig mot samtliga artiklar i konventionen mot barnets
rättigheter som anses motsäga islam, speciellt artikel 20 rörande adoption.
Oman reserverar sig även mot artikel 14, att ett barn fritt får välja religion och
mot artikel 30. Sverige, och flera andra länder, invänder mot reservationerna
och menar att de underminerar konventionens syfte. Oman tolkar artikel 7
som att ett barn som föds i Oman av okända föräldrar får omanskt
medborgarskap. Oman har även ratificerat det tillhörande protokollet om barn
i väpnade konflikter vilken underställs samma reservationer som
huvudkonventionen, samt det tillhörande protokollet om handel med barn.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Den personliga integriteten skyddas genom artikel 20 i grundlagen, "Basic
Statute of the State", som antogs 1996. Fysisk och psykisk tortyr samt
nedvärderande behandling är förbjuden och bestraffas. Det har dock
förekommit anklagelser att polisen använt övervåld för att skingra
demonstranter och att brottsutredare hotat med fysisk skada. Regeringen har i
förekommande fall degraderat eller skilt polismän från sina tjänster om de
befunnits skyldiga. Misshandel i samband med förhör förekommer och då i
synnerhet rörande säkerhetspolisen. Det finns inga uppgifter om
försvinnanden eller politiska avrättningar. I mål där Shariah-lagstiftning
appliceras finns möjlighet för domarna att i grava fall döma till amputering eller
piskning. Som regel används dock inte amputeringsstraffet.
4. Dödsstraff
I Oman tillämpas dödsstraff, särskilt för mord, men straffet verkställs sällan.
Minderåriga får inte dömas till döden. Dödsstraff måste bekräftas av sultanen.
Inga avrättningar har rapporterats sedan 2001.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt grundlagens artikel 27 får privata bostäder normalt inte beträdas utan
ägarens/innehavarens tillstånd. Lagen medger undantag i flera fall då polisen
inte behöver beslut om husrannsakan. Oftast inhämtas ett sådant ändå av
polisen. Beslut om husrannsakan utfärdas av åklagare.
Godtyckliga arresteringar eller frihetsberövanden är enligt lag förbjudna. Rätten
till frihet skyddas av strafflagstiftningen. Statstjänstemän som bryter mot detta,
till exempel genom att godtyckligt beröva någon friheten eller genom att bryta
sin tystnadsplikt, begå hemfridsbrott, missbruka sin maktposition, tvinga fram
bekännelser eller baktala någon, straffas enligt nämnda lag. Det händer att
fångar anklagade för brott mot landets säkerhet hålls isolerade utan möjlighet
att kommunicera med omvärlden.
Myndigheterna avlyssnar både muntliga (bland annat mobiltelefoner) och
skriftliga kommunikationer, e-post och chattrum på internet.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Omans grundlag antogs 1996. Dess syfte uppges vara att värna politisk och
social stabilitet, samtidigt som den värnar ett grundskydd för enskilda individer.
Åklagarmyndigheten, som etablerats i enlighet med artikel 64 i grundlagen,
leds av en allmän åklagare som rapporterar till chefen för polis- och
tullmyndigheten.
Landet har två fängelser för grövre kriminalitet, ett i Salalah och ett i alManoumah. Enligt informationsministeriet skulle ett fängelse räcka men
hänsyn tas till de frihetsberövades familjer som vid besök annars skulle behöva
resa avsevärda sträckor.
Regler för behandling av frihetsberövade antogs genom ett kungligt dekret från
1998. Teoretisk utbildning och yrkesutbildning ska enligt detta finnas tillgänglig
för de som hålls fängslade. Frihetsberövade som är arbetsföra ska få rimlig
ersättning för det arbete de utför. Efter fyra års straff ska fängslade få
rehabilitering för att kunna återgå till samhället. Fängelser och häkten håller

generellt internationell standard. Lokala religiösa grupper tillåts besöka
fängelserna.

7. Straffrihet
Ingen information har erhållits om förekomsten av straffrihet.

Rättssystemet består av en Högsta domstol, överklagandeinstanser,
förhandsdomstolar och så kallade Courts of Summary Jurisdiction. Dessa
domstolar hanterar alla brott- och civilmål som inte hanteras av
shariahdomstolarna.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefrihet och tryckfrihet råder i princip enligt grundlagens artikel 29 och
31. Det är dock enligt grundlagen förbjudet att publicera texter som leder till
oenighet bland folket, skadar rikets säkerhet eller smädar en persons heder eller
rättigheter. På så vis kan regeringen inskränka yttrande- och tryckfriheten,
vilket även sker. Offentlig kritik av sultanen är förbjuden. Under 2005 åtalades
den förra parlamentarikern Taybah Al-Ma'wali för att hon skickat ett
smsmeddelande som innehöll kritik mot sultanen. Hon släpptes efter att ha
avtjänat ett sex månader långt fängelsestraff. Kritik av regeringsledamöter och
myndigheter tolereras. Press och publikationslagen medger censur av inhemsk
och utländsk press. Informationsministeriet kan agera mot allt material som
anses politiskt, kulturellt eller sexuellt utmanande.

Specialdomstolar i form av arbetsdomstol, hyresdomstol och
domstol för kommersiella tvister finns också. Militär personal som blir föremål
för domstolsprövning hanteras av en speciell militärdomstol. En särskild
säkerhetsdomstol handlägger fall rörande landets inre säkerhet. Det finns även
en fristående administrativ domstol, vars uppgift är att granska domstolarnas
agerande.
Enligt grundlagen ska rättsväsendet ha en oberoende ställning men i praktiken
har sultanen betydande inflytande. Han tillsätter samtliga domare och agerar
själv som högsta överklagandeinstans. Han kan personligen ingripa i mål som
rör den nationella säkerheten. Det finns inga rapporter om att sultanen under
2007 skulle ha ändrat domslut som fattats av de allmänna domstolarna eller av
domstolen för kommersiella tvister.
Endast en domare dömer i allmänna domstolar. I de fall det utdömda straffet
är längre än tre månader eller bötesbeloppet överskrider ett visst belopp kan
domslutet emellertid överklagas till en panel bestående av tre domare.
Polisen behöver inte ha en häktningsorder för att arrestera någon. Inom 48
timmar från arresteringen måste polisen antingen släppa, eller lämna över
ärendet till allmän åklagare. Åklagaren måste inom 24 timmar, antingen
formellt arrestera personen, eller besluta om frisläppande. För att hålla kvar en
misstänkt i häktet krävs domstolsbeslut. Normalt kan en domare ge tillstånd
för 14 dagar. Genom den nya grundlagen infördes vissa legala och processuella
förbättringar för anhållna. Bland annat kan en medellös åtalad få en offentlig
försvarare.

Privata tidningsmedier är tillåtna. Det finns sex dagstidningar, varav fyra
privatägda. Totalt finns även ett trettiotal stats- och privatägda tidskrifter.
Sedan 2004 tillåts privata radio- och tevestationer.
Regeringen erbjuder subventioner och bidrag även till privata media. Detta
sammantaget med risken för censur gör, enligt IPI (International Press
Institute), att journalister i stor utsträckning tillämpar självcensur och många
tidningar väljer att inte införa känsliga artiklar.
Satellit-TV och Internet innebär att befolkningen har god tillgång till utländska
medier. Det nationella telekombolaget erbjuder internetanslutning men
blockerar material som anses pornografiskt eller politiskt känsligt. Bolaget
varnar på hemsidor om att kritik av sultanen leder till polisförhör.
Enligt Freedom House är pressen i Oman ”not free” och placeras på plats 159 i
världsrankingen (av 195).
Kulturella evenemang tillståndsprövas av polisen. Restriktivitet råder när det

gäller ämnen som anses kontroversiella (politik/religion/hot mot den allmänna
moralen).

för yrkesförbud. Publicering av religiöst material hindras, även om det går bra
att importera.

Medborgarna har, enligt grundlagen, mötesfrihet inom lagens gränser. Alla
offentliga möten kräver förhandstillstånd. År 2005 använde polisen övervåld
för att skingra en grupp demonstranter i samband med att domslut föll mot 31
Ibadhimuslimer.

Äktenskap måste ingås i ett religiöst samfund. Ingås äktenskap utan
godkännande av en representant för något religiöst samfund kan paret dömas
till mellan tre och sex månaders fängelse. Domen kan överklagas vid civil
domstol.

Politiska partier finns inte. Medborgarna har enligt artikel 33 i grundlagen rätt
att organisera sig inom lagens gränser. Föreningar som är hemliga, militära eller
skadar den allmänna ordningen är förbjudna. Det är förbjudet att tvinga någon
att ansluta sig till en förening. Alla föreningar måste godkännas av
socialministeriet. Föreningar får inte engagera sig inom politik eller blanda sig i
religiösa frågor. Endast en utländsk nationell förening per land (för
gästarbetare/utländska minoritetsgrupper) kan registreras.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Medborgarna saknar möjlighet att byta regering genom direkta val. Ett
rådgivande organ (Majlis Al-Shura), med 83 medlemmar, väljs via direkta
allmänna val. Det rådgivande organet fungerar som en länk mellan folket och
regeringen även om det inte har någon formell lagstiftande funktion.

Föreningslagstiftningen tillåter föreningar för kvinnofrågor, barnfrågor,
ålderdomsfrågor, handikappsfrågor, konsumentskydd och miljöfrågor. Under
vissa villkor kan dessa föreningar få statligt ekonomiskt stöd. Det finns 42
registrerade kvinnoorganisationer.
Enligt artikel 2 i grundlagen är islam statsreligion. Religionsfrihet, dock ej frihet
att konvertera, ska råda enligt artikel 28 så länge utövandet inte stör allmän
ordning eller står i kontrast med allmänna beteenderegler. Shariah är
grundvalen för lagstiftningen.
De flesta medborgarna är Ibadhi- eller Sunni-muslimer. Diskriminering på
grund av religiös tillhörighet är förbjuden. Att folket får utöva sina religiösa
friheter övervakas av religionsministeriet. Alla religiösa samfund måste
registreras. Hädelse är förbjudet vad beträffar samtliga religioner.
Statligt stöd har givits till icke-muslimska församlingar genom att mark
upplåtits utan kostnad för uppförande av kyrkor och andra samlingslokaler.
Trostillhörighet är inget hinder för inresa i Oman. Inte heller utgör den grund

Medlemmarna i rådet kan ställa frågor om både ministrarnas officiella uppgifter
och om deras personliga handlingssätt. Rådet kan revidera lagförslag på de
sociala och ekonomiska områdena och föreslå ny lagstiftning. Sultanen själv
fattar de avgörande besluten i alla lagstiftande frågor. Sultanen utser alla
medlemmarna till ett annat konsultativt råd (Majlis Al-Dawla). Rådets
ordförande utses av sultanen, medan dess två viceordförande utses av rådets
medlemmar. Nio av medlemmarna är kvinnor. Tillsammans bildar dessa två
organ det Omanska rådet (Majlis Oman), det vill säga ett tvåkammarsystem.
Oman saknar politiska partier. Sedan 2003 är alla medborgare över 21 år (utom
säkerhets- eller militär personal) röstberättigade till den rådgivande
församlingen. Regeringsmedlemmar får inte kandidera till rådet. Vid det
senaste valet i oktober 2007 hade 390.000 väljare registrerat sig, en ökning med
33 procent jämfört med valet 2003, varav dock endast 63 procent verkligen
röstade. Av 632 kandidater, var 21 kvinnor. Ingen kvinna valdes in i rådet.
Rådet väljs för fyra år. Sultanen influerade inte nomineringen av kandidaterna.
Klantillhörighet är en viktig faktor i de omanska valen. Nästa val hålls under
2011.

Medborgarna har rätt att indirekt kontakta ministerier via lokala företrädare,
normalt en lokal guvernör. Beslut av ministrar kan bestridas i den
administrativa domstolen. Alla lagar och kungliga dekret publiceras i "the
Official Gazette". På samtliga statliga verk föreskrivs att de offentligt anställda
ska genomgå utbildning i kunskap om mänskliga rättigheter.

och maskiner men inte för luftföroreningar, kemikalier, cancerogena ämnen,
asbest, bensen och bensenprodukter, bly och manuella lyft.

I Transparency Internationals korruptionsindex (CPI) 2007 hamnar Oman på
53:e plats av 178, med ett indextal på 4,7 där 10 betyder ingen korruption.

Oman tillhandahåller inga medel för hälsoövervakning i arbetslivet men väl för
regelbundna hälsoundersökningar, första hjälpen och behandling samt
krishantering och räddning i arbetslivet.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den starka befolkningstillväxten i Oman har medfört att myndigheterna söker
öka sysselsättningen genom så kallad "omanisering", vilket innebär att det
privata näringslivet i större utsträckning förväntas anställa omanier.
20 procent av den drygt 3 miljoner stora befolkningen, alltså cirka 600.000
personer, utgörs i dag av gästarbetare, främst från Sydostasien. Den utländska
arbetskraften utgör en majoritet av arbetsmarknaden. Myndigheternas krav på
omanisering har successivt ökat.
Oman har varit medlem i International Labour Organization (ILO) sedan
1994. Av ILO: s åtta centrala konventioner har Oman ratificerat nummer 29
och 105 förbud mot tvångsarbete, samt nummer 138 och 182, förbud mot
barnarbete. Oman har inte ratificerat konventionerna mot icke-diskriminering i
arbetslivet, nummer 100 och 114 och konventionerna om föreningsfrihet och
förhandlingsrätt, nummer 87 och 98. Oman har inte ratificerat några av ILO: s
konventioner om arbetssäkerhet och hälsostandard.
Enligt artikel 88 i den omanska arbetslagstiftningen har arbetsgivaren ett
övergripande ansvar för att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sina
anställda mot hälsofaror på arbetsplatsen.
Lagstiftningen uppställer skyddsregler för byggnadssektorn, gruvsektorn och
särskilt farliga arbetsplatser, men inte för handels- kontors- eller
jordbrukssektorerna. Lagen tillhandahåller gränsvärden för ljud, vibrationer

Oman har regler angående rapportering och utredning av arbetsskador men
har ingen nationell statistik på området.

Sedan 2003 har omanska arbetare rätt att bilda representationskommittéer som
skall verka för att deras rättigheter bevakas. Sedan 2006 tillåts fackföreningar.
Även utländska arbetare kan bli medlemmar i dessa.
Fackföreningarna organiseras i ett nationellt organ som ska representera
arbetarna lokalt och regionalt. Elva av tretton medlemmar i exekutivkommittén
är chefer på högre nivå inom näringslivet.
Även om omansk lag under 2006 öppnat upp för kollektiva förhandlingar finns
det fortsatt ingen uttrycklig rätt att genomföra dessa. Enligt lagen ska ansvarigt
ministerium i framtiden ge ut råd angående dessa. I nuläget får arbetsgivaren
själv bestämma om han/hon vill delta i kollektiva förhandlingar. Oman
samarbetar med ILO för att tillse att rätten till kollektiva förhandlingar
överrensstämmer med internationell standard.
Löner och arbetsvillkor fastställs i övrigt i lag eller genom enskilda
arbetskontrakt. Regelverk för konfliktlösning måste finnas hos företag med fler
än 50 anställda. Om enskilda problem inte kan lösas fungerar den omanska
Arbetsmarknadens välfärdsstyrelse som medlare. Arbetsmarknadsstyrelsens
direktör fungerar som skiljedomare i de fall medlingen inte lyckas. Samtliga
anställda, inklusive utländska arbetstagare, har rätt att ta upp sina problem med
välfärdsstyrelsen. Arbetsmarknadsstyrelsen har en jourtelefon som är öppen
dygnet runt för fall av missförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsgivare kan
dömas till böter.

En arbetstagare får vägra arbete om arbetet är farligt och arbetsgivaren
informerats om förhållandet utan att vidta någon åtgärd. För arbetsrelaterade
skador ges ersättning. Regeringen utför inspektioner av arbetsplatser.
Företag som har 15 anställda eller fler måste upprätta arbetsregler som ska
godkännas av arbetsmarknadsstyrelsen. Statliga inspektioner görs slumpartat.
För företag med fler än 50 anställda krävs att det finns ett samtalsforum mellan
anställda och företagsledning. Forumet får dock inte diskutera löner, arbetstid
och arbetsvillkor. Tvångsarbete är förbjudet enligt lag.
Den allmänna minimiåldern för anställning är 15 år. Kontroller sker av
myndigheterna. Tidigare har det rapporterats att mindre familjeföretag,
speciellt inom jordbruk och fiskerinäring, bryter mot minimiålderskravet.
Oman har ratificerat konvention nummer 182, som bland annat innebär att
arbete som kameljockey för barn förbjuds. Numera är minimiåldern 18 år för
professionell ritt. Denna minimiålder gäller även andra farliga yrken. För att
delta i kamelkapplöpning som amatör är minimiåldern 14 år. För att undvika
att utländska barn utnyttjas föreskrives att endast omanska medborgare får
utöva kamelkapplöpning. Brott mot reglerna bestraffas med böter eller
fängelse.
Barn under 18 år får inte arbeta kvällar och nätter, inte arbeta mer än fyra
timmar i sträck och inte heller arbeta övertid.
Arbetsveckan är mellan 40 och 45 timmar, med en viloperiod under torsdag
eftermiddag och fredag. Minst 24 timmars viloperiod är obligatorisk. Vid
arbete över 48 timmar per vecka har man rätt till övertidsersättning. Under det
första anställningsåret får man 15 dagars semester med en ökning till 30 dagar
efterföljande år.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Nästan hälften av befolkningen är under 20 år. Medellivslängden är 71 år (män)
respektive 77 år (kvinnor).

Sjukvården är fri för omanska medborgare. För utländska anställda betalar
arbetsgivaren normalt sjukvårdskostnaderna. Samtliga skolbarn erhåller
vaccinering av skolhälsovården.
Utveckling av sjuk- och hälsovård och byggnation av bostäder har prioriterats
sedan sultan Qabus tillträde. Hälsokostnaderna står för 3,2 procent av landets
BNP. Totalt går det 1,2 doktorer per 1000 invånare. Hälsovården är av god
standard. Runt 40 procent av hälsokostnaderna anslås för att bota sjukdomar,
medan den näst största posten är preventiva åtgärder.
12. Rätten till utbildning
1970 fanns endast tre grundskolor med totalt 909 elever (alla pojkar) i landet.
Oman har under senare år arbetat med femåriga utvecklingsplaner för
skolsystemet. Skolan är fri och allmän för alla upp till slutet av gymnasiet. Den
är dock inte obligatorisk.
Flertalet ungdomar genomgår såväl grundskole- som gymnasieutbildning upp
till 18 års ålder. Drygt hälften av studenterna vid Sultan Qaboos University är
kvinnor. Analfabetismen är fortfarande hög.
Av statens budget går cirka 13 procent till utbildning. Ungefär en fjärdedel av
alla grundskolor är privatägda.
Oman arbetar med mänskliga rättighetsfrågor i skolorna genom att använda
böcker där mänskliga rättigheter och frihetsrelaterade frågor tas upp.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Tack vare oljeinkomster och en medveten satsning på den sociala sektorn har
Oman i dag en förhållandevis hög levnadsstandard. Skillnader finns dock
mellan grupper i samhället. Minimilönen räcker inte för att erbjuda en fullgod
levnadsstandard. BNP per capita uppgick 2007 till 16 823 US-dollar.
Med en 58:e plats på FN:s välfärdsindex (HDI), hamnar Oman numera i övre
gruppen tillsammans med länder som Ryssland, Saudiarabien och Brasilien.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnans situation har förbättrats de senaste tre decennierna. 1970 fanns ingen
utbildning för flickor, men i dag får 95 procent grundläggande skolutbildning.
Oman anslöt sig till konventionen om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor (CEDAW) den 7 februari 2006.
Kvinnor har haft rösträtt till den rådgivande församlingen sedan 1997. I
regeringen har de senaste åren ingått kvinnor. Flera ambassadörer är kvinnor.
Bland äldre kvinnor förekommer analfabetism vilket försvårar deras situation
att förvärva/behålla egendom, medverka på arbetsmarknaden och informera
sig om sina rättigheter. 1980 var 84 procent av de vuxna kvinnorna analfabeter.
2002 var siffran 34,6 procent.
Relativt generösa regler för barnledighet tillämpas. Principen om lika lön för
lika arbete gäller både inom den privata och inom den offentliga sektorn.
Kvinnor är inte utsatta för strikt klädtvång. Med hänvisning till traditioner och
sedvänja förekommer lagligt sanktionerad diskriminering av kvinnor. Kvinnor
får till exempel inte resa ut ur landet utan tillstånd från make eller fader.
Kvinnor i Oman är diskriminerade i familjerättsliga frågor och är offer för
sociala fördomar som tenderar att bevara den manliga dominansen. Barn får
faderns medborgarskap.
Våld i hemmet hanteras av shariah-domstolarna. Medierapporteringen av
misshandelsfall är begränsad. Misshandlade kvinnor kan söka hjälp hos polisen
men detta uppges endast ske i ett fåtal fall. Hederstänkandet är starkt, varför
många familjer väljer att ta lagen i egna händer.
Övergrepp mot kvinnliga gästarbetare anställda i omanska hem och inom
sjukvården förekommer. Liksom i andra Gulf-stater råder osäkerhet om
myndigheternas hantering av rättssäkerheten i sådana fall.
Enligt familjelagstiftningen får kvinnor vid giftermål behålla sitt flicknamn, äga

fastigheter, ärva egendom, besöka sin familj fritt och ansöka om skilsmässa om
goda grunder finns. Shariah-lagstiftningen favoriserar män i vissa situationer, till
exempel vid arvsrättsfrågor. Kvinnor har dock rätt att ta en arvstvist till
domstol.
Den omanska regeringen är medveten om att den traditionsenliga
uppfattningen om kvinnans roll i samhället måste förändras och att kvinnorna,
liksom männen, måste få bättre insikt om kvinnors rättigheter. Enligt FN:s
kontor för befolkningsfrågor finns i Oman en politisk vilja att förbättra
kvinnornas ställning. Till dessa frågeställningar hör även att skapa tillgång till
servicetjänster såsom daghem, öka yrkesvägledningen och kvinnors kunskap
om arbetsmarknaden och öka möjligheterna för kvinnor att erhålla banklån. En
majoritet av de arbetande kvinnorna är i 20-årsåldern, de flesta återfinns i den
offentliga sektorn där en tredjedel av arbetskraften är kvinnor.
Kvinnlig omskärelse (FGM) är inte förbjudet i lag. Sjukhus får inte utföra
operationen. Omskärelse sker hos enskilda kvinnor på landsbygden, speciellt i
den södra kustregionen. En kommitté för barnets rätt arbetar för att kvinnlig
omskärelse ska förbjudas.
Arbetslagstiftningen garanterar mammaledighet, sjukförsäkring och pension
vid 55 års ålder. Kvinnor anställda inom den offentliga sektorn har rätt till ett
års vårdnadsledighet, 50 dagars betald mammaledighet och betalda studier
utomlands. Hustrun till en manlig offentligt anställd har rätt till fyra
månadslöner efter makens död. Kvinnor har speciella arbetstider. Lika lön för
lika arbete gäller. Könsdiskriminering på arbetsmarknaden existerar alltjämt.
90 procent av kvinnorna föder numera på kliniker och över 90 procent av
kvinnorna väljer att få en prenatal undersökning. 74 procent av kvinnorna
väljer att få postnatal vård. Denna vård är gratis.
Prostitution är olaglig.
15. Barnets rättigheter
Oman har anslutit sig till barnkonventionen med förbehåll bland annat för
barnens rätt att fritt välja religion. För att bevaka utvecklingen har en nationell

kommitté om barnets rättigheter bildats. Det förekommer ingen
medierapportering om barnprostitution, gatubarn, handel med barn eller annan
form av exploatering av barn.
Grundskoleutbildning är gratis för både omanska och icke-omanska barn.
Fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn inom grundskolan. 65 procent
av barnen går i grundskolan. Barn upp till sex år åtnjuter fri hälsovård.
Våld mot barn är straffbelagt. Utbildningsdepartementet har rätt att straffa
lärare som använder sig av aga.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen förbjuder diskriminering av medborgare baserad på kön, etnicitet, språk,
religion, bostadsort och social klass. Trots detta förekommer våld, trakasserier,
diskriminering mot minoritetsgrupper samt anti-semitiska handlingar.
Definitionen på vad som utgör diskriminering är bristfällig. Grundlagen ger
vissa exempel.

18 Flyktingars rättigheter
Grundlagen förbjuder utlämning av politiska flyktingar. Oman respekterar
FN: s konvention från 1951 om flyktingstatus samt dess tillhörande protokoll,
även om de inte har undertecknats. Flyktingar som lämnat Oman men vill
återvända ges som regel inte förnyat uppehållstillstånd. Omfattande illegal
invandring äger rum. Många tas om hand av myndigheterna och placeras i
uppsamlingscentraler till dess att de efter konsultation med FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR), kan utvisas.
Människohandel bestraffas med fängelse på mellan tre och fem år. En
jourtelefon som är öppen 24 timmar om dygnet tar emot tips om potentiella
fall av människohandel.
Det tidigare problemet med fall av människohandel bland kameljockeys är
numera formellt löst (se 10).

Av den omanska befolkningen på drygt tre miljoner är nästan 600.000
utlänningar. Arbetslagstiftningen garanterar samma rättigheter för utländska
arbetstagare som för omanska medborgare. Befolkningsstatistik baserad på
etnisk tillhörighet tillhandahålls inte. Dock klassificeras befolkningen som
omansk eller icke-omansk, vilket överrensstämmer med nationell lag.
Utländska medborgare har inte rösträtt till den rådgivande församlingen.
Dubbelt medborgarskap erkänns inte. Främlingsfientliga organisationer är
förbjudna enligt artikel 134 i strafflagen.

19. Funktionshindrades rättigheter
Ingen statlig diskriminering av funktionshindrade noteras. Ett flertal
rehabiliteringscentra för funktionshindrade har etablerats, varav ett är statligt.
Särskilda skolor finns för funktionshindrade. Funktionshindrade arbetar oftast
i statsförvaltningen. Den fria medicinska vård, som alla landets medborgare
åtnjuter, inkluderar även sjukgymnastik, proteser och annat stöd till
funktionshindrade. Ministeriet för social utveckling har etablerat kommittéer,
bland annat för att sprida kännedom och underlätta för funktionshindrade.
Företag som har fler än 50 anställda måste hålla två procent av arbetsplatserna
reserverade för funktionshindrade. Denna regel är svår att genomföra i
praktiken.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjuden i lag och bestraffas hårt enligt
shariahlagstiftningen.

Personer med hiv/aids möts ofta med misstänksamhet. Hälsoministeriet har
under tidigare år startat ett program för upplysning kring hiv/aids. Sedan 2003
finns en gratis jourtelefon för frågor kring veneriska sjukdomar.

Frågan är tabubelagd och diskuteras inte offentligt.
Möjligheterna att bedöma de homosexuellas egentliga situation är mycket små.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
För att bilda enskilda organisationer krävs registrering hos myndigheterna.
Syftet med organisationen måste stå i överensstämmelse med offentlig
lagstiftning. Ett flertal enskilda organisationer finns, men ännu ingen
organisation för mänskliga rättigheter. En ansökan om ett människorättscenter
avslogs så sent som 2005. Inga organisationer har rätt att erhålla internationellt
stöd utan regeringens tillstånd. Brott mot detta kan straffas med fängelse och
böter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sverige har inte något bilateralt utvecklingssamarbete med Oman. FN:s
barnfond (Unicef) arbetar framför allt med närings-, kvinno- och
barnomsorgsfrågor. UNFPA-kontoret (FN:s befolkningsfond) i Muscat är ett
regionkontor för hela GCC-området (Gulfstaternas samarbetsråd). Man arbetar
med frågor som reproduktiv hälsa för både kvinnor och män, hiv, stärkandet
av kvinnors ställning och med frågor som rör barn mellan 10-12 år.
Världshälsoorganisationen (WHO) har en delegation i Muscat.

Mänskliga rättigheter i Förenade
Arabemiraten 2007
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Förenade Arabemiraten (UAE) är sedan 1971 en federation av sju emirat.
Landet var ända in på 1960-talet ett område där övervägande nomadiserade
beduiner levde under knappa omständigheter och i småskaliga stamsamhällen
där grundläggande offentliga institutioner som exempelvis polis, domstolar,
sjukvård och skolor saknades. Detta medförde att samhällets organisation,
inklusive rättsväsendet, framför allt baserades på traditionella värden, där
familjen och stammen spelade en avgörande roll.
Dagens UAE är en i många avseenden väl utvecklad välfärdsstat, med fri
utbildning, vård och omsorg för landets egna medborgare. Landet har
omvandlats från fattig till välmående nation på en generation. Tack vare oljeoch
gasutvinningen är UAE idag en av världens rikare nationer. Per capita
inkomsten uppges av olika källor ligga mellan USD 34 000-50 000. Landets
oerhört snabba ekonomiska utveckling har bl.a. fört med sig att landets
befolkning växt över 25 gånger sedan 1960-talet, främst på grund av. en kraftig
utländsk arbetskraftsinvandring på alla kompetensnivåer. Idag är UAE ett
öppet samhälle vars emiratiska medborgare utgör mindre än en femtedel av
landets ca. 5 miljoner invånare. Utländska medborgare från över 150 nationer
utgör över 80 procent av befolkningen och den övervägande merparten av
arbetskraften.
Omfattande kritik, både nationell och internationell, har riktats mot situationen
för de lågavlönade gästarbetarna. Detta har lett till omfattande aktivitet, bl.a.
höjda löner för byggnadsarbetare och förbättringar av arbetsrätten.
UAE är idag en konstitutionell republik under ledning av en president och ett
federalt högsta råd (Federal Supreme Council, FSC), som består av regenterna
för landets sju emirat. De enskilda emiraten har formellt ett högt mått av

självstyre. FSC är den främsta lagstiftande och verkställande institutionen i
landet. En av rådets medlemmar väljs till president. Denne tillsätter i sin tur
premiärminister och regering. I december 2006 hölls för första gången
indirekta val till hälften av det Federala nationella rådet (Federal National
Council, FNC). FNC granskar lagförslag och har bland annat rätt att utfråga
ministrar. Rådet väntas få ett utvidgat mandat framöver.
Presidenten och enskilda emiratsregenter har rätt att återremittera mål till
domstol för omprövning. Dödsstraff utdöms, men verkställs sällan. I oktober
2006 verkställdes ett dödstraff för första gången på fyra år. Det finns inga
bekräftade uppgifter om verkställda dödstraff under 2007. Yttrandefrihet
garanteras enligt grundlagen. Begränsningar förekommer dock i praktiken, inte
minst i form av självcensur. Dock förekommer en aktiv mediedebatt om t.ex.
arbetsrättsliga frågor.
Emiratiska kvinnor har lika rätt till utbildning och arbete. Cirka 70 procent av
UAE:s universitetsstudenter är kvinnor. Det finns idag två federala kvinnliga
ministrar. Inom familjen gäller fortsatt ofta traditionella könsroller och
värderingar, även om det finns ett tydligt förändringstryck. För
familjelagstiftningen gäller religiös lag (sharia-lag). Barns rättigheter uppges
vara väl omhändertagna.
Enligt FN:s utvecklingsprogram, UNDP:s Human Development Index 2007,
rankas Förenade Arabemiraten som nummer 39 i världen (41 år 2006) – 19
platser nedanför landets BNP-rankning (20).
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
UAE har ratificerat följande centrala konventioner vad gäller mänskliga
rättigheter:
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC). De två tillhörande

protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn har
varken undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW)
UAE har inte ratificerat eller undertecknat konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ICESCR) och konventionen mot tortyr. 2006
undertecknade UAE den Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter. Landet
har inte undertecknat flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från
1967. Detta gäller även Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen
(ICC), konventionen mot tortyr (CAT) och konventionen om rättigheter för
personer med funktionshinder. UAE har enligt Högkommissarien för de
mänskliga rättigheterna inte inlämnat rapporter till de tre ratificerade

i lag, liksom grym, omänsklig och förnedrande behandling och bestraffning.

FNkonventionernas kommittéer under 2005 och 2006. De rapporter som tidigare
lämnats har ofta varit flera år försenade.

Fängelsernas standard kan variera men anses överlag uppfylla internationell
minimistandard, även om rapporter om överbefolkade anstalter och enskilda
fall av missförhållanden förekommit. En utbyggnad och modernisering av
fängelserna pågår. Dubais fängelsemyndighet erhöll 2006 ISO 9001-2000
certifiering för emiratets fängelser. Inga uppgifter förekommer om tortyr i
fängelserna. Uppgifter förekommer dock om misshandel i häkten i samband
med förundersökningar. Regeringen tillåter besök i landets fängelser av
utländska beskickningar och av oberoende MR-observatörer. Medborgare i
GCC1-länderna, vissa andra arabländer och västerlänningar anses generellt sett
bli bättre behandlade än övriga fångar. Benådningar förekommer både federalt
och i enskilda emirat – ofta i anslutning till Ramadan och Eid al Fitr, samt till
UAE:s nationaldag. Exempelvis rapporterades i oktober 2006 att 517 fångar
benådats av regeringen. Motsvarande uppgift för 2007 har inte offentliggjorts.
Muslimska fångar, som lyckas lära sig hela koranen utantill frisläpps. Om de
memorerar delar av koranen utantill, kan de få strafflindring.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga fall av utomrättsliga, godtyckliga eller summariska avrättningar är kända.
Inga uppgifter förekommer om av statsmakten sanktionerade politiska mord
eller avrättningar utan föregående rättsligt förfarande. Inga uppgifter finns om
ofrivilliga försvinnanden.
Slaveri och människohandel förbjöds formellt i en lag som antogs 2006.
Lagstiftningen innebär bl.a. att livstidsfängelse kan utdömas då människohandel
bedrivits av organiserad brottslighet eller då offren varit kvinnor, barn
under 18 år eller funktionshindrade. Den nya lagen innebär en väsentlig
skärpning. Det går dock ännu inte att göra någon närmare utvärdering av hur
lagen i praktiken tillämpas. Flera källor, däribland US State Department,
rapporterar fortsatt om UAE som mål för trafficking av män och kvinnor,
trots att lagstiftningen mot trafficking och människohandel stramats upp.
UAE har inte tillträtt konventionen mot tortyr (CAT), men tortyr är förbjuden

Spöstraff har dock utdömts av shariadomstolar för bland annat
äktenskapsbrott, prostitution samt narkotika- och alkoholmissbruk. Inga
sådana fall har rapporterats från landets två tyngsta emirat, Abu Dhabi och
Dubai, på senare år. Amnesty International uppgav 2006 att en utländsk
kvinnlig hushållsanställd, Asma Bikham Bijam, dömdes för äktenskapsbrott av
shariadomstolen i emiratet Fujairah till etthundra piskrapp samt ett års fängelse
i juni 2006. Det är inte känt huruvida domen verkställdes. Straff verkställs
enligt vissa uppgifter inte alltid och ibland "symboliskt". Det finns ingen
rättslig garanti för att personer inte utvisas till länder där de kan komma att
utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning.

4. Dödsstraff
Dödsstraff utdöms, även om det inte är vanligt förekommande. Strängheten på
straff och verkställighetsgrad kan skilja sig åt mellan emiraten. Senast kända
avrättning ägde rum i oktober 2006 i emiratet Sharjah då en man dömd för

polismord avrättades. Senaste en dom verkställdes dessförinnan var 2002. Det
finns inga bekräftade uppgifter om genomförda dödsstraff under 2007.
Domar kan överklagas till högsta domstolen. Möjlighet finns att begära nåd
hos den regent i vars emirat brottet begåtts och hos presidenten, men i princip
inte för brott som till exempel mord. Av de som dömts till döden i UAE
uppges de flesta ha fått sina straff omvandlade till livstid. Efter att ha gjort sig
skyldig till äktenskapsbrott dömdes en bangladeshisk medborgare till döden
genom stening i juni 2006 i emiratet Fujairah. Detta fall uppmärksammades i
en rapport från FN: s specialrapportör. Domen omvandlandes sedan till ett års
fängelse samt deportering till hemlandet.
Dagstidningen Gulf News uppgav i oktober 2007 att en amerikan i emiratet
Sharjah dömts till döden för mord på en tysk affärsman förra året. Inga
uppgifter finns om verkställande av domen.
Enligt religiös lagstiftning kan en mördads familj ge den dödsdömde nåd
genom ekonomisk kompensation (blodspengar) från gärningsmannen eller
dennes familj. Enligt uppgift uppgår detta belopp i UAE normalt sett till cirka
200 000 AED (1 AED = ca 1,80 SEK).
En offentlig debatt om dödsstraffet togs upp under 2006 av den emiratiska
människorättsorganisationen Human Rights Association, då organisationens
ordförande i media argumenterade för att dödsstraffet av humanitära skäl bör
avskaffas.
1 GCC, Gulf Cooperation Council, det vill säga Gulfstaternas samarbetsråd, som
består av Qatar, Bahrain, Oman, UAE, Kuwait och Saudiarabien.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtycklig arrestering och frihetsberövande. Lagen tillåter
däremot så kallade ”incommunicado-arresteringar” (utan kontaktmöjligheter)
efter beslut av domstol/åklagare. Inga verifierade uppgifter finns om sådana i
nuläget.

Det finns inga uppgifter om ofrivilliga försvinnanden.
Rätten att fritt röra sig inom landet är lagfäst. Inga medborgare förvägras rätten
att fritt återvända till UAE. Inga formella restriktioner förekommer annat än i
de fall då någon står under rättsutredning. Emiratiska medborgare har inga
problem att få pass.
Enligt lag är det förbjudet för en arbetsgivare att kvarhålla utländska anställdas
resedokument. Återkommande uppgifter tyder på detta missbruk fortsätter,
särskilt när det gäller lågavlönade utländska arbetstagare. Exempel finns på att
resedokument tagits av arbetsgivaren då anställda haft obetalda skulder i
samband med uppsägning. Dessa har möjlighet att vända sig till MRavdelningen
på arbetsmarknadsministeriet i Dubai för att få tillbaka sina pass.
Nuvarande straff, böter, för arbetsgivare som bryter mot lagen och konfiskerar
resedokument, tycks dock inte få slut på denna praxis.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet är tillförsäkrat en oberoende ställning i grundlagen. Varje emirats
regent och den federala presidenten kan dock ompröva domslut i samtliga
typer av mål. Domslutet skickas i så fall för förnyad prövning i högre instans i
det emirat där målet prövats eller till federala Högsta domstolen. Regenter i
olika emirat kan även besluta om ett mål ska tas upp till prövning eller inte utan
föregående utredning av allmän åklagare.
Domslut kan även överklagas till federala Högsta domstolen. I emiraten Dubai
och Ras Al Khaimah tillåts den federala Högsta domstolen endast att pröva fall
som baseras på federal lagstiftning. Många domare är av utländsk härkomst,
vilket ibland rest den principiella frågan om de skulle kunna tänkas komma i en
beroendeställning gentemot myndigheterna i sin yrkesutövning. Det finns inga
särskilda domstolar för brott mot landets säkerhet. Militärdomstolarna
behandlar endast mål som berör militär personal. För familjelagstiftningen
gäller religiösa lagar (sharia). Denna typ av mål tas dock först upp i särskilda
familjedomstolar, i syfte att söka lösa familjetvister utan att de ska behöva gå

vidare till Shariadomstolen
Rätten till en rättvis rättegång är lagfäst. Det finns inga uppgifter om skillnader
mellan mäns och kvinnors tillgång till rättsväsendet. Rättegångar är vanligen
öppna. De hålls i enlighet med lagen på arabiska. Tilltalade har rätt till en
försvarare och oftast också till tolk. Enligt inofficiella uppgifter ges denna hjälp
endast per automatik till anklagade för grövre brott. Det finns inga fristående
ombudsmannainstitutioner dit enskilda kan söka stöd i klagan mot enskilda,
företag och myndigheter. Polisen i Dubai har dock ett kontor för MR-frågor
som delvis fyller den funktionen. För häktning krävs skälig misstanke om brott.
Vidare måste polisen informera statsåklagaren inom 48 timmar. Rätt till
juridiskt bistånd föreligger normalt först när en polisutredning avslutats.
Förlängning av häktningstiden förekommer i vissa mål.
Amnesty International uppger att två personer frihetsberövades under 2006
och hölls arresterade utan åtal och rättegång i flera månader. Båda två släpptes
sedan utan åtal.
Straffbarhetsåldern i UAE är 12 år men vårdnadshavare kan dömas i
minderårigs ställe om gärningsmannen är under 12 år.
7. Straffrihet
Inga officiella uppgifter finns om förekomst av straffrihet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
UAE rankas som nummer 65 av 168 ( 77 år 2006) i Parisbaserade Reportrar utan
gränsers globala årsranking avseende pressfrihet.
I UAE garanteras yttrandefrihet enligt grundlagen. Begränsningar förekommer
dock. Den nationella radion och TV:n är statsägd. Härutöver finns ett brett
utbud av privatägda och internationella radio- och tv-kanaler. Ett stort antal
internationella medieföretag, däribland nyhetsmedia som CNN och BBC, har
kontor i frizonen Dubai Media City, och verkar därifrån utan censur. För
publikationer krävs licens. Publikationer med antiislamiskt innehåll är förbjudna.

Självcensur tillämpas i praktiken ofta av media i politiskt känsliga frågor om
t.ex. nationens säkerhet, de regerande familjerna, religionen samt rörande
relationerna med grannländerna. Ibland förekommer censur av utländska
publikationer.
Internet, med undantag för inom frizonerna, är föremål för kontroll från det
statliga internetmonopolets sida, framför allt när det gäller material som anses
stötande mot islamska värderingar (såsom nakenhet, pornografi mm).
Reportrar utan gränser och andra källor har uppmärksammat att myndigheterna i
Dubai på begäran av pakistanska myndigheter stängde de pakistanska TV7
stationerna Geo News och Ary Digital i november 2007. Kanalerna hölls stängda
i drygt en vecka innan de tilläts börja sända igen.
En offentlig debatt har väckts om slopandet av fängelsestraff för journalister
för media- och pressfrihetsbrott. Två journalister friades i samband med att
Dubais ledare, och landets premiärminister Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, gjorde ett uttalande om att journalister inte borde fängslas på grund
av sitt arbete. Domstolens beslut kan ses som en konsekvens av detta
uttalande. Reportrar utan gränser betecknar detta som en positiv utveckling för
pressfriheten i UAE och unikt i hela gulfregionen.
Reportrar utan gränser rapporterar att vid ungefär samma tidpunkt som
journalisterna i Dubai friades, så dömdes Mohamed Al-Shehhi, ägare till en
hemsida där kritik av statstjänstemän publicerats, till ett års fängelse samt
10 000 euro i böter i emiratet Ras-al-Khaimah. Hemsidan uppges ha stängts.
Uppgifter förekommer om att hemsidor stängs ner på grund av olämpligt
innehåll, som i detta fall kritik av statstjänstemän. I ett uttalande från ’Arabic
Network for Human Rights Information’ i december 2007 citeras bl.a.
ovannämnda händelser som grund för fortsatt oro.
Ett förslag finns också om att yttrande- och tryckfrihetsmål ska handläggas
enbart av allmän åklagare och domare med särskild inriktning på press- och
mediafrågor.

Det finns inga politiska partier eller fackliga organisationer. Arbetslagstiftningen
förbjuder inte specifikt förekomsten av fackföreningar eller strejker,
men inskränkningar finns i mötes- och organisationsfriheten (se även kapitel
tio).
Det finns ett hundratal registrerade frivilligorganisationer i UAE som bedriver
icke-politisk verksamhet. För offentliga möten krävs tillstånd. Det har
förekommit att möten, som sammanhänger med arbetsplatstvister har tolererats
utan tillstånd.
Islam (sunni) är statsreligion. Andra trosinriktningar har en författningsenlig
rätt att utövas. Alla religioner tolereras i praktiken. Antalet trosutövningslokaler
begränsas dock. Det är inte tillåtet för andra religioner än islam att ägna
sig åt missionerande verksamhet. Att konvertera från islam är enligt koranen
belagt med dödsstraff. Inga kända fall finns i UAE.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Även om emiratierna ännu saknar egna referensramar när det gäller
parlamentariskt folkstyre, så har de inte saknat kanaler för att utöva inflytande i
det traditionella systemet. Dagens styressystem grundas i många avseenden
fortsatt på det traditionella och småskaliga beduinsamhällets strukturer och
värderingar. Däri ingick också rätten för alla stammens medlemmar att utöva
medinflytande och att få sin röst hörd och sin sak prövad inom stammen,
ytterst av dess överhuvud.
Det finns ingen egentlig debatt om, och inget synbart allmänt tryck för, politisk
förändring. Den förändringsprocess som inletts (se nedan) drivs främst på av
landets politiska ledning, kanske främst som en följd av att traditionella system
i praktiken inte längre motsvarar dagens behov då befolkningen blivit långt
större, och problemen mer komplexa än de traditionellt var, samtidigt som
UAE söker positionera sig som global aktör på flera områden.
Politiska partier är inte tillåtna. Det finns ännu inget folkvalt parlament. All
verkställande och lagstiftande makt utgår i praktiken från det högsta styrande

rådet, FSC, bestående av de sju emiratens regenter. Inom detta råd väljs
presidenten. Den senare utser premiärminister och regering. Beslut i rådet
föregås normalt av samråd med ledande familjer i de olika emiraten. Abu
Dhabi och Dubai har vetorätt i rådet. Det federala nationella rådets, FNC,
mandat är under utveckling. Rådet har lagstiftande makt, men ingen
beslutanderätt över exempelvis den federala budgeten. Rådet kan också fråga
ut ministrar och ge rekommendationer till regeringen. FNC har nyligen börjat
lägga ut lagförslag på Rådets hemsida, med möjlighet för medborgare att
kommentera dessa. FNC öppnar också 2008 kontor i samtliga emirat för att
möjliggöra ökad medborgarkontakt.
En förändringsprocess har inletts för att stegvis förändra styresskicket. UAE
har ett visst samarbete med den Internationella Parlamentariska Unionen (IPU)
och andra länders parlament i denna förändringsprocess. I december 2006
valdes – som ett första steg - hälften av ledamöterna i det Federala nationella
rådet FNC av ett elektorskollegium utsett av de sju emiraternas regenter. Målet
är att FNC på sikt ska ges utökade maktbefogenheter. Likaså på sikt ska även
ledamöterna utses i allmänna val. Kvinnor deltar i denna politiska process. I
2006 års elektorskollegium för FNC deltog 6 689 personer, varav 1 189
kvinnor. Nio av FNC:s 40 ledamöter är kvinnor. En av dessa är vald, 8 är
utsedda. 2007 anordnade UAE tillsammans med IPU ett möte av kvinnliga
parlamentariker i GCC-regionen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
UAE har ratificerat nio ILO-konventioner varav sex av de åtta centrala
konventionerna om icke-diskriminering i arbetslivet (100 och 111), förbud mot
tvångsarbete (29 och 105) och förbud mot barnarbete (138 och 182).
Över 80 procent av landets befolkning är utländska medborgare, i många fall
med tidsbegränsade uppehållstillstånd sponsrade av sina arbetsgivare. De har
kommit till UAE, vanligen lockade av högre lönenivåer än i sina hemländer.
Utländska löntagare utgör idag över 90 procent av UAE:s totala arbetskraft i
den privata sektorn. 2006 fanns enligt inofficiella skattningar bl.a. i grova tal ca

1,4 miljoner indier, 765 000 pakistanare, 550 000 bangladeshare, 265 0000
filippinare och ca. 200 000 kineser. Omkring 700 000 av dessa uppges arbeta
som kontraktsarbetare i byggsektorn. Siffran växer snabbt i boomekonomins
UAE, där efterfrågan på all slags arbetskraft förblir större än utbudet.
Den stora omfattningen av utländsk arbetskraft i UAE medför betydande
löneöverföringar till den utländska arbetskraftens hemländer. År 2006 uppgick
löneöverföringar till enbart Indien, Pakistan, Bangladesh och Filippinerna från
dessa länders medborgare i UAE enligt informella uppgifter till ca. 3 miljarder
USD. En välrenommerad thinktank i Dubai, Gulf Research Center, har
beräknat att överföringarna från de 12,5 miljoner utländska gästarbetarna
GCC-länderna till sina hemländer ligger i storleksordningen 30 miljarder USD
per år. Den siffran noterar inte betalningar via traditionella informella kanaler.
Det finns en minimiålder för arbete på 15 år och särskilda regelverk för
arbetstagare mellan 15 och 18 år.
Fackföreningar är inte förbjudna enligt lag men det finns inga fackföreningar i
UAE. Hanteringen av den lågavlönade utländska arbetskraftens villkor och
problem, de så kallade. ’contract workers’, ses av myndigheterna främst som en
myndighetsuppgift. Dessa arbetare kommer till UAE vanligen på
treårskontrakt, och stannar vanligen en eller ett par kontraktsperioder. Det
finns tecken på att den nya arbetslagstiftningen som är under utarbetande kan
komma att tillåta en nationell fackförening. Enligt nu gällande
arbetslagstiftning ska arbetsrelaterade konflikter lösas genom ett särskilt
medlingsinstitut. Utländska arbetare som har deporterats – t.ex. därför att de
befunnit sig i landet illegalt - tillåts inte återvända förrän minst ett år har
förflutit.
Under senare år har media rapporterat om arbetsmarknadstvister avseende i
första hand kontraktsarbetare. De vanligaste problem uppges vara sena
löneutbetalningar, avtalsbrott och dåliga bostäder. Problemen anses särskilt
tydliga när det gäller anställda som kommit till landet via mindre nogräknade
privata arbetsförmedlingar i hemländerna. Försämrade växelkurser som
medfört att löntagares månatliga överföringar av sina löner till hemlandet i

vissa fall blivit avsevärt mindre än tidigare har också varit en anledning till
arbetsmarknadstvister under 2007. Dessa tvister utmynnade i löneökningar på
20 procent inom byggsektorn i Dubai.
Myndigheterna har vidtagit ett antal åtgärder mot missförhållanden på
arbetsmarknaden. Företag som fälls för överträdelser av regelverket, åläggs att
betala med risk för vite och "svartlistning" (förlorar möjligheten att "sponsra"
gästarbetares uppehålls- och arbetstillstånd). Hundratals företag har svartlistats
de senaste åren, 2007 utdömdes enligt arbetsmarknadsministeriet böter på
sammanlagt 400 miljoner dirham. Ministeriet kräver att privata företag
regelbundet rapporterar sina löneutbetalningar. Nya regler 2007 förutser att
löner i framtiden utbetalas elektroniskt, i syfte att säkerställa att myndigheterna
ska kunna verifiera att löneutbetalningar görs enligt avtal. Under 2008 börjar
också s.k. elektroniska avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare att komma i
bruk. Det innebär att avtal för s.k. ’Contract Workers’ – främst lågutbildad
utländsk arbetstagare som arbetar i UAE på treårskontrakt - registreras
elektroniskt hos parterna, samt hos arbetsmarknadsministeriet och det
sändande landets ambassad. Tanken är därigenom att brott från arbetsgivares
sida mot kontraktsvillkoren ska bättre kunna upptäckas och beivras. Ett land
svartlistar via sin ambassad i UAE arbetsgivare som bryter mot ingångna avtal,
vilket innebär att inga löntagare från detta land kan anställas av arbetsgivaren.
UAE slöt 2007 bilaterala avtal med bl.a. Indien, Pakistan, Bangladesh och
Filippinerna om samarbete för att motverka missförhållanden på
arbetsmarknadsområdet.
I januari 2008 äger ett möte på ministernivå rum i Abu
Dhabi inom ramen för den sk Colomboprocessen, mellan länder i regionen
som ’exporterar’ och de som ’importerar’ okvalificerad arbetskraft. Mötet
samarrangeras mellan UAE och den Internationella migrationsorganisationen
(IOM). Syftet är att gemensamt skapa bättre processer genom samverkan för
att motverka missförhållanden. I mötet deltar bl.a. EU och den Internationella
arbetsorganisationen (ILO). Frivilligorganisationer inbjuds till mötet.
I oktober 2007 lades ett lagförslag fram som syftar till att inkludera lantarbetare
och hushållsanställda inom ramen för UAE: s federala arbetslagstiftning.

Tidigare har dessa arbetare inte täckts av någon specifik arbetslagstiftning. En
sådan lag blir, om den realiseras - den första i sitt slag i regionen.
Under 2007 gav en amnesti för utländska arbetare vilka befunnit sig i UAE
olagligt (t.ex. stannat längre än uppehållstillståndet medgivit) en möjlighet för
dessa att lämna landet utan påföljder. Uppgifter talar om att 300-350 000
personer med ogiltiga uppehållstillstånd lämnade landet under denna tid.
Human Rights Watch belyste under 2006/2007 i två starkt kritiska rapporter
arbetsvillkoren för byggnadsarbetare och hushållsanställda i UAE. Emiratiska
myndigheter uppges föra en löpande dialog med HRW om rapporterna. De är
samtidigt kritiska till att rapporterna baserades på intervjuer gjorda från
utlandet, och utan platsbesök i UAE. HRW har på emiratisk inbjudan i kritiska
ordalag också kommenterat den nya arbetsmarknadslagstiftning som är under
utarbetande.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsosektorns andel av statens budget uppgår till 2.6 procent (2005). Landet
har ett modernt hälsovårdssystem som f.n. är under en mycket snabb
utveckling. Emiratiska medborgare har rätt till fri sjukvård. 2007 infördes en
obligatorisk hälsovårdsförsäkring för utländska medborgare som innebär att
arbetsgivare ska tillhandahålla sjukvård för anställda med familj. En
motsvarande försäkring kommer att införas också för emiratiska medborgare,
som dock sedan länge åtnjutit fri sjukvård
12. Rätten till utbildning
Utbildningssektorns andel av den federala budgeten uppgår till cirka 25
procent. Den federala budgeten utgör cirka åtta procent av BNP.
Emiratiska barn har fri skolgång och universitetsutbildning, normalt med
åtskild undervisning för pojkar och flickor. Barnbidrag betalas till emiratiska
barn under 18 år. Utländska barn har generellt inte tillgång till skolor för
emiratier utom på landsbygden där privatskolor saknas. De har istället tillgång
till ett system av privatskolor, där de kan få undervisning i enlighet med sina
respektive länders utbildningskrav och -språk. Det finns således indiska,

pakistanska, iranska, engelska, amerikanska, franska m.fl. skolor i UAE, liksom
internationella skolor. Dessa skolor finansieras inte av den emiratiska staten,
utan privat. Undervisning är enligt lag inte obligatorisk. År 2002 utfärdades ett
regeringsdirektiv i vilket föräldrarna uppmuntrades att låta barnen genomgå
undervisning till och med årskurs nio.
Mänskliga rättigheter finns inte som ett enskilt ämne i läroplanen, men är tänkt
att behandlas vid lämpliga avsnitt i undervisningen. Frågor om mänskliga
rättigheter tas bland annat upp inom ämnena samhällskunskap, islam och
arabiska. Utbildningsministeriet arbetar för närvarande med att upprätta en
läroplan för mänskliga rättigheter som ett enskilt ämne i skolan.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i oljelandet UAE är generellt sett mycket hög för landets
medborgare liksom för utländsk arbetskraft i kvalificerade yrkeskategorier. Per
capitainkomsten i UAE uppges beroende på källa och beräkningssätt uppgå till
34 000 – 50 000 USD. I UNDP:s så kallade Human Development Index
rankas landet på plats 39 (41 år 2006). Emiratier garanteras tillgång till bostad.
Flera av UAE:s emirat ger nya bostäder till medborgare utan kostnad. Flertalet
emiratier har tidigare främst sökt arbete inom den offentliga förvaltningen.
Regeringen stödjer program för att stimulera emiratier att söka arbeten i det
privata näringslivet, och det privata näringslivet att i ökad grad anställa
emiratiska medborgare. Emiratiseringsprogrammet, som introducerades 1997,
har medfört att successivt fler emiratier har börjat arbeta i den privata sektorn.
Det finns en bred inkomstspridning, och därmed mycket varierande
levnadsstandarder för olika grupper. Praxis för s.k. kontraktsarbetare, det vill
säga lågutbildad arbetskraft, är att de får förutom lön också bostad, ofta av
varierande kvalitet beroende på arbetsgivare. Det emiratiska
arbetsmarknadsministeriet utökar under 2007/2008 antalet inspektörer för att
– tillsammans med inspektörer från respektive emirat - säkra att regelbestämda
minimistandards för denna kategori löntagare hålls. Kvalificerad utländsk

arbetskraft har ofta en levnads- och bostadsstandard som ligger högre än de
kan räkna med i sina hemländer.

s.k. ’Business Women Councils’. Det finns även exempel på allt fler kvinnor i
beslutsfattarpositioner i näringslivet och den offentliga sektorn.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
UAE har ratificerat konventionen om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor. Kvinnans ställning har förändrats väsentligen de
senaste åren i takt med den oerhört snabba omvandling som UAE genomgått
sedan landet skapades 1971, och i takt med att utbildnings- och inkomstnivåer
förändrats. Förändringstakten kan dock variera från familj till familj beroende
på hur starkt de traditionella värderingarna är hos dessa.

Författningen gör ingen skillnad på mäns och kvinnors rättigheter. Kvinnor har
full rättskapacitet, men den begränsas fortsatt i praktiken i vissa fall på grund av
traditionella värderingar. Kvinnor kan utan legala hinder resa ut ur landet eller
söka arbete utanför hemmet, och köra bil. I frågor om familjerätt, t ex arv och
vårdnad av barn tillämpas religiös lag (sharia). Vid skilsmässa får kvinnan
normalt vårdnaden över döttrar tills de når mogen ålder, och tillfällig vårdnad
över söner tills de når tolvårsåldern. Emiratiska kvinnor som gifter sig med
medborgare från länder utanför GCC måste ge upp sina emiratiska
medborgarskap. De kan dock få tillstånd få behålla sina medborgarskap.

Kvinnor har rätt till utbildning. En majoritet av studenterna vid landets
universitet, 70 procent, utgörs idag av kvinnor. Kvinnor deltar idag i arbetslivet
och det offentliga livet, också inom polis och militär. Mediauppgifter antyder
att UAE får sin första kvinnliga domare under 2007. I den offentliga
förvaltningen eftersträvas formellt jämställdhet vad gäller löner och
arbetsförhållanden. Det finns dock fortsatt en tydlig dominans av män i
arbetslivet. Kvinnor finns i chefsställning i stat och näringsliv, dock ännu i
långt mindre utsträckning än män. Det finns två kvinnliga federala ministrar
och kvinnor utgör 66 procent av arbetsstyrkan inom den offentliga sektorn.
Nio av 40 FNC-ledamöter är kvinnor. Kvinnor rekryteras både till polis och
försvar. Utöver ovan nämnda ministrar finns det få kvinnor i ledande
positioner inom staten, även om antalet växer.

Emiratisk lag skyddar kvinnor som utsätts för trakasserier och övergrepp.
Lagstiftningens effektivitet är dock oklar. Uppgifter finns om kvinnor som
utsätts för våld i hemmet. I flera emirat har särskilda härbärgen – drivna och
finansierade genom privata initiativ - börjat uppstå för utsatta kvinnor
Handel med kvinnor för prostitution är förbjuden enligt lag. UAE uppges
enligt bl.a. i rapporter från amerikanska State Department arrestera och
deportera flera tusen utländska kvinnor varje år för misstanke om prostitution.

Kvinnligt förvärvsarbetande och företagande uppmuntras av myndigheter och
handelskammare. UAE:s kvinnliga ekonomiminister har i slutet av 2007 pekat
på statistik som visar att kvinnor i UAE idag utgör 20 procent av arbetskraften
i landet. Den siffran väntas öka till 30 procent år 2010. Omkring 11 000
kvinnor är enligt ekonomiministern verksamma inom näringslivet, också med
egna företag. Det finns inga legala hinder för kvinnor att äga fast egendom och
företag. Ett antal organisationer och nätverk har bildats för att stödja kvinnor i
yrkeslivet. Exempelvis har handelskamrarna i de olika emiraten ofta särskilda

De kvinnor som kan visa att de utsatts för olovlig handel och sexuell
exploatering erbjuds hjälp och rehabiliteringsprogram i Dubai. En nationell
kommitté uppges ha tillsatts, och ny lagstiftning antogs 2006. Tidigare har
särskilda härbärgen (”shelters”) för traffickingoffer endast tillhandahållits på
privat, frivillig basis, men verksamheten uppges ha tagits över av myndigheter
nyligen. Ett lagförslag om rätt till abort av medicinska skäl har lagts fram, men
dess status är ännu oklar. Inga uppgifter förekommer om könsstympning.
15. Barnets rättigheter
Regeringen har ratificerat konventionen om barnets rättigheter. Emiratiska
barn har rätt till fri utbildning till och med högskola (se även kapitel 12).
Satsningar görs inom UAE för att utöka möjligheterna till utbildning för barn
med funktionshinder eller särskilda behov. Dessutom tillförsäkras emiratiska

barn fri sjukvård och bostad. Barnbidrag utbetalas till barn under l8 år.
Inga uppgifter om barnarbete förekommer. Den tidigare kritiserade handeln
med minderåriga kamelryttare är numera förbjuden i lag, och förekommer i
praktiken inte längre. Över tusentalet minderåriga uppges ha rehabiliterats i
samarbete med bl.a. UNICEF, och återvänt till sina hemländer.
Minderåriga rekryteras inte till landets väpnade styrkor. Inga barnsoldater
förekommer i UAE.
Emiratiska ungdomar som begår brott omhändertas vid särskilda
ungdomsanstalter (se även kapitel sex). Ungdomar av utländsk härkomst som
begår liknande brott sätts i fängelse. En offentlig debatt har väckts om
betydelsen av snabb handläggning i brottmål som rör minderåriga. Vikten av att
låta ungdomar fortsätta sina studier trots att de sitter frihetsberövade har också
lyfts fram i den offentliga debatten.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
UAE har ratificerat konventionen om avskaffandet av alla former
rasdiskriminering.
UAE är unikt så till vida att emiratiska medborgare utgör blott omkring en
femtedel av landets befolkning. Befolkningsmajoriteten består av utländska
medborgare – med mycket stora grupper från Indien, Pakistan, Bangladesh,
Filippinerna och Kina - som kommit för att arbeta i landet. Det finns en
skillnad i levnadsstandard och förmåner mellan emiratiska och utländska
medborgare, liksom mellan kvalificerad arbetskraft och outbildade arbetare.
Generellt sett har emiratiska medborgare en mycket privilegierad ställning
ekonomiskt och socialt, även om det förekommer standardskillnader mellan
emiratier i Abu Dhabi och Dubai, och de emirat som är ekonomiskt mindre
utvecklade. Visstidsanställd okvalificerad utländsk arbetskraft och
hushållsanställda tillhör dem som i allmänhet har sämst levnadsstandard.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjuden i lag, och bestraffas i enlighet med islamsk
lagstiftning. Uppgifter tyder dock på att det i praktiken kan finnas skillnader
mellan olika emirats toleransnivåer mot homosexuella som inte manifesterar
sin relation öppet. Generellt lever homosexuella under hotet av rättsliga
åtgärder, men ingen aktiv förföljelse kan för närvarande påvisas.
Ämnet är tabubelagt och diskuteras knappt offentligt i samhället och är på så
vis svår att dokumentera närmare.
Hösten 2007 uppmärksammades ett fall i Dubai där en fransk tonårspojke
våldtagits av två emiratiska män. Dessa dömdes till 15 års fängelse.
18. Flyktingars rättigheter
Lagen förutser inte flyktingstatus eller asyl i enlighet med 1951 års
FNflyktingkonvention eller dess tilläggsprotokoll från 1967. Inga fungerande
asylprocedurer finns, och regeringen erbjuder inte flykting- eller asylstatus. I
praktiken har dock flyktingar möjlighet att bosätta sig som
arbetskraftsinvandrare i UAE, på samma villkor som övrig invandrad arbetskraft.
19. Funktionshindrades situation
Myndigheterna verkar för att förbättra de funktionshindrades villkor. Under
2006 antogs en ny lag i syfte att förbättra funktionshindrades
levnadsförhållanden. Enligt lag finns en ospecificerad kvot med arbetstillfällen
inom såväl den statliga som privata sektorn som ska gå till funktionshindrade.
Funktionshindrade ska även få bättre tillgång till offentliga platser och
byggnader samt integreras mer i skolorna. Flera satsningar görs inom
utbildningssektorn för funktionshindrade. Särskilda körkort ska utfärdas för
funktionshindrade. Det finns 32 centra för barn med funktionshinder inom
UAE. Härutöver finns ett antal centra för yrkesutbildning och vård av
funktionshindrade vuxna. Ekonomiska bidrag utgår till familjer med
funktionshindrade barn under l8 år.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Tillstånd krävs för att etablera frivilligorganisationer.
Den emiratiska organisationen UAE Human Rights Association (EHRA), fick
sin licens våren 2006. EHRA har omkring 300 medlemmar, mestadels jurister
och journalister. Föreningens ordförande har bland annat på eget initiativ inlett
en offentlig debatt om dödsstraffet (se kapitel fyra). Det är fortsatt för tidigt att
bedöma vilket genomslag föreningen kan komma att få i den emiratiska
debatten om mänskliga rättigheter. Föreningen har haft interna problem, som
påverkat dess arbete och framtoning.
Internationella MR-organisationer har uppmärksammat UAE främst i samband
med frågor om situationen på arbetsmarknaden för utländsk arbetskraft under
de senaste åren. Inga internationella MR-organisationer tillåts vara baserade i
UAE. Däremot kan företrädare för dessa organisationer besöka landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
UAE inbjuds regelmässigt att nominera deltagare till Sidasponsrade
MRkonferenser i Raoul Wallenberginstitutets regi. Ingen från UAE deltog i
dessa under 2006 eller 2007, däremot under år 2005.

Mänskliga rättigheter i Qatar 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
All verkställande och legislativ makt i Qatar utgick tidigare från emiren. I
praktiken styrde denne landets 750 000 invånare, varav ungefär 200 000 var
qatariska medborgare, i samråd med ministerrådet och det lagstiftande rådet
(sammansatt av ledande företrädare från olika samhällssektorer).
En ny konstitution trädde i kraft i juli 2005 efter att ha antagits vid en
folkomröstning 2003. Den nya konstitutionens politiska konsekvenser har än
så länge inte slagit igenom fullt ut eftersom val ännu inte hållits till parlamentet
(Shuran). Uppgifter tyder på att detta kan ske 2008. Författningen bygger på
principen om maktdelning mellan den exekutiva makten (företrädd av emiren),
den till två tredjedelar folkvalda lagstiftande makten och den dömande makten.
Lättnader som genomförts på press-, religions- och yttrandefrihetens områden
under senare år har fått en konstitutionell grund att stå på.
Inga uppgifter finns om av statsmakten sanktionerade politiskt motiverade
mord eller avrättningar utan föregående rättsligt förfarande, inte heller
uppgifter om försvinnanden. Politiska möten och demonstrationer
förekommer i mycket begränsad utsträckning, men tillstånd kan sökas. Det
finns inga rapporter om politiska fångar. Dödsstraff finns i straffskalan.
Levnadsstandarden är mycket hög för qatariska medborgare. Qatar har en av
världens högsta percapitainkomster, över USD 50 000 år, 2005 enligt UNDP.
Qatarier har tillgång till fri utbildning och sjukvård. Rätten att bilda
fackföreningar och att strejka är begränsad. Situationen för lågavlönade
gästarbetare är ofta svår. Uppgifter förekommer om till exempel. innehållna
löner och misshandel av hushållsanställda kvinnor.

Kvinnans situation är under förändring, men traditionella värderingar lever
kvar. Enligt FN:s utvecklingsprogram, UNDP:s välfärdsindex (HDI) rankas
Qatar som nummer 35 i världen (40 år 2006), vilket är 8 platser sämre än
landets BNP per capita-ranking (27).
Qatar invaldes i FN:s råd för mänskliga rättigheter i maj 2007.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Qatar har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga rättigheter:
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Landet har dock inte
undertecknat eller ratificerat det fakultativa protokollet om
förebyggandet av tortyr.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC). Dock med en allmän och omfattande reservation på grund av
religiösa och kulturella hänsyn. Qatar har även anslutit sig till
tilläggsprotokollen till barnkonventionen om barn i väpnade konflikter
och handel med barn, barnprostitution och barnpornografi, också med
reservation.
Qatar har inte ratificerat konventionen om de medborgerliga och politiska
rättigheterna (ICCPR) och konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ICESCR). Landet har inte undertecknat
flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från 1967. Detta gäller
även Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC) och
konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW). Qatar har enligt FN:s högkommissarie för de mänskliga
rättigheterna inkommit med rapporter avseende tortyrkonventionen samt
barnkonventionens två tilläggsprotokoll till konventionernas kommittéer under
2005 och 2006. Tidigare rapporter har i vissa fall varit flera år försenade.
Qatar invaldes i FN:s råd för mänskliga rättigheter i maj 2007.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga fall av utomrättsliga, godtyckliga eller summariska avrättningar är kända.
Inga uppgifter förekommer om av statsmakten sanktionerade politiska mord
eller avrättningar utan föregående av rättsligt förfarande, inte heller uppgifter om
ofrivilliga försvinnanden.
Fängelserna anses uppfylla internationella minimistandarder. Levnadsvillkoren i
fängelserna är enkla. Kvinnor och ungdomsförbrytare hålls åtskilda.
Familjebesök medges normalt. Medborgare i GCC1-stater och västerlänningar
anses generellt få bättre behandling än andra fångar.
Enligt lag fängslas och deporteras utländska medborgare som bryter mot
reglerna gällande uppehållstillstånd. Uppgifter finns om dåliga förhållanden på
det deporteringscenter där dessa människor hålls i förvar i väntan på
deportering. Uppgifter har tidigare förekommit om personer som kvarhållits i
över fyra år, utan åtal eller synbara rättsliga skäl. Enligt officiella uppgifter finns
där även spädbarn med sina mammor.
Tortyr är förbjuden i lag, liksom grym, omänsklig och förnedrande behandling
och bestraffning. Stympningar är inte tillåtna.
Uppgifter finns om trafficking till Qatar, och om sexuell exploatering av
gästarbetande kvinnor. Människohandel med minderåriga kamelryttare har
tidigare förekommit men är nu olaglig (se även kapitel 15). Inrikesministeriet
har upprättat en särskild avdelning för att hantera frågor rörande offer för
människohandel och andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Myndigheterna har även upprättat ett härbärge samt telefonjour för de
drabbade.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer men avrättningar verkställs sällan. Den senast kända
avrättningen skedde år 2000. År 2001 dömdes 19 av de 33 anklagade för
kuppförsöket mot emiren 1996 till döden. Inga uppgifter förekommer om att

dödsdomarna ska ha verkställts men inte heller att domarna ska ha omvandlats.
Ingen offentlig diskussion om dödsstraff förekommer.
1 GCC, Gulfstaternas samarbetsråd, består av Qatar, Bahrain, Oman, Förenade
arabemiraten, Kuwait och Saudiarabien.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Med undantag för ett fall rapporterat av Amnesty International 2005
förekommer inga uppgifter om godtyckliga eller politiskt motiverade
frihetsberövanden utan föregående rättegång.
Av de dömda för kuppförsöket 1996 mot emiren uppges fortfarande ett flertal
sitta i fängelse. Inga uppgifter om politiska fängslanden finns i övrigt.
Friheten att resa i landet eller utomlands, emigrera och återvända är lagfäst med
vissa undantag. Qatarier som är öppet negativa till regeringen kan få
utreseförbud. Kvinnor och barn kan av sin manliga förmyndare förhindras att
lämna landet. Utländska gästarbetare behöver tillstånd av sina arbetsgivare för
utresa.
Amnesty har tidigare rapporterat att 6 000 medlemmar av Al-Murrah stammen
fråntagits sina qatariska medborgarskap då de ansågs inneha utländskt
(saudiskt) medborgarskap. Myndigheterna uppges enligt Amnesty International
ha motiverat besluten på felaktiga grunder. Flera av de berörda ska sedan ha
återfått qatariska medborgarskap, dock som naturaliserade, vilket gör deras
status som medborgare lägre (utan rösträtt till exempel) under ett inledande
antal år.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet har en oberoende ställning. Hälften av landets domare är
utländska medborgare, vilketgör att deras oberoende ställning kan ifrågasättas.
Antalet inhemska domare ökar dock. Emiren utser domare för treårsperioder
som kan förlängas. Advokatkåren anses överlag vara självständig i förhållande
till myndigheterna.

De två olika domstolssystemen, Adlea (civilrätt, handelsrätt, brottmål, nationell
säkerhet, smuggling) och Sharia (familjerätt, arvsmål, med mera), har nu slagits
samman till en domstol. Det finns inga formella skillnader mellan mäns och
kvinnors tillgång till rättsväsendet, men i praktiken företräds kvinnor vanligen
av en manlig släkting vid en rättegång.

Al-Jazeera har stor journalistisk frihet. Den rapporterar dock främst
om regionala och internationella frågor. Kanalen har genom att bland annat
låta oppositionella krafter och exilpolitiker i regionen komma till tals ibland
utsatts för kritik från bland annat berörda arabstater. Internet är blockerad för
pornografi och icke godkänt religiöst och politiskt innehåll.

Det finns inga permanenta militära eller andra extraordinära domstolar. Domar
kan normalt överklagas. Det finns inga fristående ombudsmannainstitutioner
dit enskilda kan söka stöd i klagan mot enskilda, företag och myndigheter. Den
nationella MR-kommittén (National Human Rights Committee) har tagit upp
och bistått enskilda klagomål. Inrikesministeriets avdelning för mänskliga
rättigheter tog under 2006 upp 687 anmälningar om överträdelser av de
mänskliga rättigheterna. Landets medborgare kan vända sig till emiren för att
överklaga myndighetsbeslut. Brottsmisstänkta utländska medborgare måste
som regel deponera sina pass hos polisen, och tillåts inte lämna landet förrän
rättegång hållits.

En ny lag tillåter möten och demonstrationer, men tillstånd krävs och ett antal
krav måste uppfyllas.

7. Straffrihet
Inga officiella uppgifter finns om straffrihet.
8.Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet med mera
Qatar rankas som nummer 79 (80 år 2006) av 168 i Parisbaserade "Reportrar
utan gränsers" globala årsrankning avseende pressfrihet.
Sedan den officiella censuren avskaffades år 1995 råder formellt pressfrihet.
Informationsministeriet stängdes 1996. Censurfrågorna överfördes då till Qatar
Radio och TV. De fem dagstidningarna (tre arabiska, två engelska) anses utöva
självcensur, särskilt i inrikespolitiskt känsliga frågor. De är visserligen inte
statsägda, men flera av ägarna är medlemmar av den styrande familjen eller har
starka band till regeringen. Kritik av ministerier och kommuner förekommer.
Publikationer med antiislamiskt eller pornografiskt innehåll är förbjudna.
Utländska media tycks verka obehindrat. Den i Doha baserade satellitsända
tvkanalen

Förenings- och församlingsfriheten är reglerad i lag. Politiska föreningar är inte
tillåtna. Endast en nationell fackförening är tillåten. Icke-medborgare och
statsanställda får inte bli medlemmar i fackföreningen. Det har under en längre
tid varit möjligt att bilda så kallade arbetsplatskommittéer där både arbetare
och företagsledning är företrädda. Ideella och andra föreningar godkänns bara
efter kontroll och utfärdande av särskild licens.
Islam är statsreligion. Sunni-inriktningen dominerar. Trosinriktningar utöver
islam tolereras men andra religioner har tidigare inte fått utövas offentligt.
Detta har ändrats för kristna men missionerande aktiviteter får inte bedrivas.
Att konvertera från islam är formellt belagt med dödsstraff.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Till landets emir ska, i enlighet med konstitutionen, utses en manlig medlem av
familjen Al-Thani. Konstitutionen ger emiren den verkställande makten samt
inflytande över den lagstiftande makten. Emiren utser regeringen samt en
tredjedel av den lagstiftande församlingen, shuran. Emiren kan dessutom
upplösa den lagstiftande församlingen med dekret. Nyval måste då hållas inom
sex månader. Alla lagar måste godkännas av emiren. Shuran kan i de fall då
emiren inte godkänner en lag med två tredjedels majoritet tvinga denne att
skriva under. Emiren kan i sådana fall uppskjuta lagens ikraftträdande "i
nationens intresse" en viss tid. Varje shura-medlem kan lägga motioner och
församlingen kan också hålla en förtroendeomröstning om en viss
regeringsmedlem och avsätta denne med två tredjedels majoritet.

Två tredjedelar av den lagstiftande församlingen kommer framöver att väljas i
allmänna val. Alla medborgare över 30 år, män som kvinnor, kan kandidera till
shuran. Datum för de första valen till den lagstiftande församlingen har skjutits
fram flera gånger och äger nu sannolikt rum under loppet av 2008.
Val till kommunråd (rådgivande till ansvarigt ministerium) genomfördes i april
2007. Såväl män som kvinnor över 18 år kunde rösta och kandidera. En av de
kvinnliga kandidaterna blev invald.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Qatar har ratificerat sex av den Internationella arbetsorganisationens (ILO)
konventioner, varav fem av de åtta viktigaste om icke-diskriminering i
arbetslivet (nr 111 men inte 100), förbud mot tvångsarbete (nr 29 och 105 –
ratificerad i februari 2007) och förbud mot barnarbete (nr 182 och 138 –
ratificerad i januari 2006).
Rätten att bilda föreningar är begränsad. Den nya föreningslagen godkänner
bara en nationell fackförening för medborgare i den privata sektorn (se även
kapitel åtta). Blandade rådgivande kommittéer för arbetsrelaterade frågor tillåts
under vissa omständigheter men dessa hanterar inte lönefrågor. Laglig
strejkrätt finns, dock inte för statsanställda. Strejk får endast utlysas efter
godkännande av ansvarigt ministerium när ett antal kriterier är uppfyllda.
Uppgifter förekommer om spontana strejker mot obetalda löner
Myndigheterna har inte ingripit mot dessa utan har ofta medlat.
Sponsorsystemet - som innebär att arbetstagaren är beroende av arbetsgivaren
för uppehålls- och utresetillstånd m.m. - kan missbrukas. Särskilt utsatta är
outbildade arbetare och hushållsanställda som ofta tillhör de lägst avlönade
med de sämsta arbetsförhållandena.
Ingen officiell minimilön förekommer. Lagen föreskriver 48 timmars
arbetsvecka med 24 timmars viloperiod. Inom offentlig förvaltning gäller
vanligen 36 timmars arbetsvecka. Många hushållsanställda och annan

okvalificerad och lågutbildad utländsk arbetskraft arbetar ofta med de lägsta
lönerna och under de sämsta arbetsförhållandena.
En långsam "qatarisering" av samhället pågår. Bland annat har många
offentliga arbeten reserverats för den inhemska befolkningen. Utländska
medborgare utgör ungefär tre fjärdedelar av arbetskraften. De omfattas av
diverse regleringar som syftar till att kontrollera arbetsmarknaden. En ny lag
om sponsorskap för uppehållstillstånd är under utarbetande.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Sjukhusen håller god standard. Det finns inga uppgifter om skillnader i
tillgången till allmän hälsovård. Däremot förekommer variationer på grund av
sociala/ekonomiska faktorer. För till exempel utländska gästarbetare kan dålig
ekonomi lägga hinder i vägen för mer kostnadskrävande vård.
12. Rätten till utbildning
Skolan är obligatorisk och avgiftsfri för qatariska barn (både pojkar och flickor)
upp till 18 års ålder. 2001 gjordes skolan obligatorisk och avgiftsfri för
utländska barn till och med klass nio.
Kvinnors utbildning stöds aktivt. Två tredjedelar av studenterna vid Qatars
enda statliga universitet är kvinnor. Rektorn för universitetet är sedan
september 2003 en kvinna. Kvinnor tilldelas i ökad utsträckning stipendier för
fortsatta studier vid utländska universitet.
Media talar om ökad medvetenhet om respekten för de mänskliga rättigheterna
inom skolundervisningen. Flera statliga och privata skolor erbjuder kurser i
mänskliga rättigheter och det diskuteras även att införa mänskliga rättigheter
som ett obligatoriskt ämne.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Qatar är generellt sett hög. Qatar har idag en av de högsta
per-capitainkomsterna i världen, över 50 000 USD år 2005 enligt UNDP. I
UNDP:s välfärdsindex (HDI) rankas landet på 35:e plats. Alla qatariska

medborgare har god tillgång till bostäder, däremot finns vissa svårigheter att
erbjuda sysselsättning åt de många ungdomar som vill in på arbetsmarknaden.
Det finns skillnader i levnadsstandard och förmåner mellan de
200 000 qatariska medborgarna och de utlänningar som är bosatta i landet
(cirka 550 000), liksom mellan kvalificerad arbetskraft och outbildade arbetare.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Qatar har inte tillträtt konventionen om avskaffande av alla former av
diskriminering mot kvinnor. Sedvänja begränsar kvinnors handlingsfrihet och
samhällsinflytande. De många utländska hushållsanställda kvinnorna åtnjuter
generellt sämre anställningsvillkor eftersom de inte omfattas av arbetsrätten.
Problem med sen eller utebliven betalning av lön och brist på ledig tid har
rapporterats. I amerikanska State Departments MR-rapport uppges det att
fysisk misshandel och sexuella trakasserier har förekommit mot
hushållsanställda kvinnor. Likaså uppmärksammade Qatar National Human
Rights Committee under 2006 kvinnors relativt sämre skydd på
arbetsmarknaden, t ex för hushållsanställda, samt bristen på jämställdhet i
frågor som rör äktenskapslagstiftning och personlig status.
Den traditionella kvinnorollen håller på att förändras. Allt fler kvinnor arbetar
numera inom förvaltning, skola, sjukvård, massmedia och i privata företag.
Regeringen uppmanar också kvinnor att yrkesarbeta. Kvinnor uppges utgöra
14 procent av den totala arbetskraften och 30 procent av arbetande qatariska
medborgare.
Qatar fick sin första kvinnliga minister 2003. Rektorn för Qatars enda statliga
universitet är också kvinna.
Kvinnors utbildning stöds aktivt (se även kapitel 12).
Det finns ingen oberoende kvinnorättsorganisation. I frågor om arv respektive

vårdnad av barn tillämpas shariarätten. Muslimska kvinnor ärver sina män och
får vid skilsmässa vårdnaden om små barn (med besöksrätt för båda föräldrar).
2006 antogs en ny familjelag som förändrar villkoren för kvinnors rätt vad
gäller till exempel skilsmässa.
Prostitution och människohandel är enligt lag förbjudet men uppges
förekomma (se även kapitel tre).
15. Barnets rättigheter
Qatar har ratificerat konventionen om barnets rättigheter och har anslutit sig
till tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi men med flera reservationer. Landet har förbundit sig att inom
ramen för de traditioner, inklusive islam, som styr familjelivet se till att barn får
sina rättmätiga behov tillgodosedda, både när det gäller utbildning och i andra
avseenden.
Skolplikt och avgiftsfri utbildning gäller till 18 års ålder. För utländska barn
gäller obligatorisk, avgiftsfri nioårig utbildning. Qatariska barn har rätt till fri
sjukvård men för utländska barn är den fria sjukvården begränsad.
Bruket att använda minderåriga barn som kamelryttare har tidigare varit en
uppmärksammad och kontroversiell fråga. Stränga förbud har nu införts.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga,
religiösa minoriteter samt urfolk
Generellt sett har qatariska medborgare en privilegierad ställning ekonomiskt
och socialt (se även kapitel 13).
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjuden i lag och bestraffas i förekommande fall enligt
religiös lag (sharia). Frågan är tabubelagd och diskuteras knappast offentligt i
samhället. Ytterligare uppgifter avseende faktisk toleransnivå är svåra att få
eller belägga.

18. Flyktingars rättigheter
Qatar har inte anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention. Ingen särskild policy
finns för flyktingar eller asylsökande, inte heller ett ordnat mottagningssystem
eller fungerande asylprocedur. Politiska flyktingar accepteras i princip inte. De
som lyckas ta sig in i landet tillåts som regel stanna om de kan skaffa ett arbete
att försörja sig med eller få hjälp av en lokal sponsor, på samma villkor som
annan utländsk arbetskraft.
19. Funktionshindrades situation
Inget lagstadgat skydd finns mot diskriminering av funktionshindrade.
Myndigheterna verkar för att förbättra de funktionshindrades situation och
erbjuder bland annat kostnadsfri specialundervisning och rehabilitering.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
En nationell kommitté för mänskliga rättigheter, National Human Rights
Commitee (NHRC) har skapats för att bevaka och öka kunskapen om
mänskliga rättigheter. Den är statligt finansierad och rapporterar om frågor
gällande mänskliga rättigheter och eventuella missförhållanden direkt till
regeringen. NHRC tycks även ha tagit sig en ombudsmannaroll och en allt mer
fristående roll i frågor som rör enskilda missförhållanden. Den har tagit upp
missförhållanden med myndigheterna och ibland även i media. Oberoende
inhemska människorättsorganisationer tillåts inte.
Utländska oberoende människorättsorganisationer tillåts inte vara baserade i
Qatar, men kan besöka landet. Amnesty International har besökt Qatars
fängelser.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Qatar inbjuds regelbundet att nominera deltagare till Sida-sponsrade
människorättskonferenser i Raoul Wallenberginstitutets regi och har även
deltagit i vissa av dessa under 2005 och 2006.

På hösten 2007 besökte Qatar National Human Rights Committee
ombudsmannainstitutioner i Sverige.

Mänskliga rättigheter i Bahrain 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Bahrain styrs sedan länge av Khalifa-familjen, normalt i konsultation med ett
ministerråd. Allmänhetens möjligheter att påverka landets styre byggde
historiskt på det inflytande som var möjligt för enskilda medborgare inom de
traditionella stamstrukturerna. Med den 2002 antagna konstitutionen
moderniserades styresskicket, och Bahrain omvandlades då till en
konstitutionell demokrati. Allmänna val till såväl nationella som lokala
församlingar hölls 2002 och hösten 2006.
Dödstraff förekommer. Rättsväsendet är i grundlagen försäkrat om en
oberoende ställning.
Det finns en lag om arbete och fackföreningar som ger arbetstagare
begränsad strejkrätt. Villkoren för lågutbildad arbetskraft är omdiskuterade.
Oberoende medier finns. Under presslagen kan journalister åtalas för vad de
skriver i inrikespolitiskt känsliga frågor. Förslag till förändringar i lagen, som
behandlats under 2007, kan leda till att fängelse inte längre finns i
straffskalan för dessa.
Kvinnans situation är under förändring, men vissa traditionella värderingar
lever kvar och den religiösa lagen begränsar kvinnors möjligheter efter en
skilsmässa. Barns rättigheter ägnas uppmärksamhet. Myndigheterna verkar
för att förbättra de funktionshindrades situation.
Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP:s Human Development Index,
rankas Bahrain som nummer 41 i världen, tio platser nedanför Bahrains
BNP-rankning ( 31). Inkomsten per capita låg 2005 på drygt 17 000 USD

enligt UNDP-statistik.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala MR-konventionerna
om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Bahrain har ratificerat följande centrala konventioner:
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning (CAT). Tilläggsprotokollet
om förebyggande av tortyr har varken undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) inklusive dess två
tilläggsprotokoll om handel med barn och om barn i väpnade
konflikter.
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) (med flera reservationer baserade på religiösa och
kulturella hänsyn). Tilläggsprotokollet om enskild klagorätt har
varken undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR).
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR).
Tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet har varken undertecknats eller ratificerats.
Romstadgan för Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) har
undertecknats. Bahrain ratificerade konventionen om ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder under 2006.
Bahrain har enligt FN:s kommissarie för de mänskliga rättigheterna inte
kommit in med rapporter till FN-konventionernas kommittéer under 2005
och 2006. De rapporter som Bahrain tidigare lämnat har ofta varit flera år
försenade.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga uppgifter förekommer om utomrättsliga, godtyckliga eller summariska
avrättningar. Inga uppgifter förekommer om av statsmakten sanktionerade
politiska mord eller avrättningar. Inga uppgifter finns om ofrivilliga
försvinnanden.
Tortyr och annan omänsklig behandling är förbjuden i lag. Tortyr förekom
under den 1999 avskaffade lagen om nationell säkerhet. Myndighetspersoner
som begått brott mot mänskliga rättigheterna under den tidigare lagen om
nationell säkerhet omfattades av en amnesti när lagen hävdes.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Grundlagen förbjuder godtyckliga frihetsberövanden. Polisen kan kvarhålla en
misstänkt person i högst 48 timmar utan tillstånd från domstol. För att polisen
ska kunna genomföra husrannsakan krävs tillstånd av domare.
Nationella såväl som internationella medier rapporterade i slutet av december
2007 att minst tjugo shiamuslimer arresterats i samband med våldsamma
demonstrationer. Myndigheterna tillbakavisar oppositionens anklagelser om att
de fängslade arresterats av politiska skäl, utan anser att det skett på grund av
våldsbrott i samband med demonstrationerna.
Medborgare får inte påtvingas exil eller förvägras återresa till hemlandet.

Human Rights Watch (HRW) uppger att polisövervåld vid olagliga
demonstrationer har förekommit. Ali Said al-Khabaz och Hassan Yusif
Hamid arresterades i samband med en demonstration i maj 2007 och utsattes
enligt uppgifter från HRW för övervåld och fysiska övergrepp under tiden i
häktet. I december 2007 dog en demonstrant i samband med att tårgas
avfyrats av kravallpolis.
FN:s specialrapportörer och Amnesty International uppger att
människohandel förekommer.
Fängelserna genomgår förbättringar. Medborgare från Bahrain, Förenade
Arabemiraten, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien samt västerlänningar
anses generellt sett bli bättre behandlade än övriga fångar.
4. Dödsstraff
Dödsstraff utdöms men verkställs sällan. År 2006 utfördes tre avrättningar
genom arkebusering, samtliga var dömda för mord. Senaste kända avrättning
dessförinnan ägde rum 1996. Enligt uppgift sitter några personer ännu i
fängelse dömda till döden, utan att straffet har omvandlats. Det finns en, om
än begränsad, opposition mot dödsstraff. Bahrain Human Rights Society
(BHRS) har öppet uppmanat regeringen att avskaffa dödsstraffet.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet är i grundlagen tillförsäkrat en oberoende ställning.
Domstolsväsendet är uppdelat i brottmålsdomstolar och civildomstolar vilka
behandlar alla fall av till exempel tvistemål och andra kommersiella mål, samt
religiösa (sharia-)domstolar för sunni- eller shiamuslimer. De religiösa
domstolarna har rätt att döma i frågor som rör till exempel familjerätt och
personlig status för muslimer. Samtliga domstolar har överinstanser för
överklagande. Landets militärdomstolar behandlar endast mål som berör
militär personal. Inom inrikesministeriet finns ett motsvarande system för att
hantera klagomål mot till exempel poliser.
En åtalad kan välja sin egen advokat och, om medel saknas, få en av
justitieministeriet utsedd försvarsadvokat i brottmål. Domare utses av kungen
och domstolarna övervakas av en högsta domstol där kungen är ordförande.
Domstolarna anses vara relativt självständiga och advokatkåren anses överlag
självständig i förhållande till myndigheterna.
Det finns inga formella skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till
rättsväsendet. Däremot innebär tillämpningen av religiös lag (sharia) att det
finns skillnader när det gäller män och kvinnors juridiska rättigheter.

7. Straffrihet
Straffrihet förekommer även om exakta uppgifter saknas om omfattningen.
Immunitet gäller för parlamentariker i den folkvalda församlingen men den
kan återkallas av talmannen.

debatteras. Dock stängdes människorättsorganisationen Bahrain Center for
Human Rights (BCHR) i slutet av september 2004 (se även punkt 20).
Islam är statsreligion. Andra trosinriktningar är tillåtna och kan utövas fritt,
men inte missionerande aktiviteter. Att konvertera från islam är förbjudet.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Bahrain rankas som nummer 118 av 168 (nummer 111 år 2006) i den
Parisbaserade organisationen Reportrar utan gränsers globala årsrankning
avseende pressfrihet.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Bahrain har sedan slutet av 1800-talet styrts av familjen Al Khalifa. En
majoritet av landets medborgare är shiamuslimer medan en tredjedel,
inklusive den styrande Khalifa-familjen, bekänner sig till sunniislam.

Censur råder i inrikespolitiskt känsliga frågor. Kritik av kungafamiljen är
förbjuden. Utöver den formella censuren tillämpas självcensur av medierna.
Den presslag som tillkom 2002 för att förbättra journalisternas arbetssituation
mötte stark kritik eftersom den ansågs begränsa det fria ordet. Regeringen
sägs överväga vissa ändringar av lagen men ännu har det inte skett. TV är
statsägd. Kontroll av Internet förekommer men inte av satellit-TV. Utländska
journalister tillåts i allmänhet verka fritt.

Befolkningen uppgår till ungefär 700 000 invånare. En tredjedel av dessa är
utländska medborgare. Efter sitt tillträde 1999 inledde emiren, sheikh
Hamad bin Isa Al Khalifa, en politisk reformprocess för att modernisera
landets styrelseskick. Han tillät opposition, politiska fångar släpptes fria och
politiska flyktingar tilläts återvända. Vid en folkomröstning 2001 fick
emirens förslag om politiska reformer, det så kallade NAC, National Action
Charter, brett stöd. En ny författning, till stor del baserad på NAC, antogs
2002. Bahrain omvandlades då till en konstitutionell monarki.

I början av 2007 dömdes två politiska aktivister till ett år respektive sex
månaders fängelse för att i samband med parlamentsvalet i november 2006 ha
distribuerat en artikel som uppmanade till regimskifte genom bojkott av valet.
Förenings- och församlingsfriheten är grundlagsfäst. Politiskt inriktade möten
och demonstrationer tillåts men tillstånd krävs. 2006 antogs en ny lag som
ytterligare inskränker mötesfriheten. Den nya lagen definierar ’folksamling’
som alla möten på allmän eller privat plats som inte kräver inbjudan. Lagen är
vag på flera punkter, vilket väckt frågetecken om dess tolkning. Politiska
partier förekommer inte men däremot politiska föreningar, som i praktiken
motsvarar partier, och som är mycket aktiva. Fackföreningar tillåts och
förekommer i den privata sektorn.
Ordförande för postens fackförbund, uppges enligt lokal media vara avstängd
från sitt arbete på grund av sitt fackliga engagemang.
Människorättsorganisationer är accepterade och mänskliga rättigheter

Allmänna val hålls till den ena av de båda kamrarna i parlamentet. De
deputerade i den andra kammaren (shuran) utnämns på traditionellt sätt av
kungen. De första valen till lokala och nationella församlingar hölls 2002.
Män och kvinnor hade rätt att rösta och ställa upp i val. Ingen av de
kvinnliga kandidaterna röstades dock in. Valen genomfördes i laga ordning.
De bojkottades dock av flera stora oppositionsgrupper som ansåg att den
folkvalda kammaren borde ha större betydelse än den av kungen utsedda
andrakammaren, shuran. Nya val hölls den 25 november 2006 utan bojkott
av oppositionen. Den största oppositionsgruppen Al Wefaq erhöll 17 av 40
platser i den folkvalda kammaren. Denna shiainspirerade grupp och två
andra religiöst inspirerade sunnigrupper erhöll tillsammans 27 mandat. Bara
ett mandat tillföll en oberoende ”liberal” kandidat. Valet övervakades av
Bahrain Human Rights Society (BHRS). Internationella valobservatörer var
inte tillåtna. Oppositionen reste efter valet anklagelser om oegentligheter.

Till exempel hävdade man att det fanns politiska motiv bakom
valkretsindelningarna samt att utländska medborgare som ansågs mer
benägna att rösta på sunnigrupper erhållit medborgarskap.
Enligt konstitutionen ska kommunerna styras av folkvalda representanter.
Valen till kommuner och parlament är öppna för män och kvinnor. Politiska
partier är inte tillåtna. Istället tillåts politiska föreningar, som i praktiken fyller
funktioner liknande politiska partiers. En i juli 2005 antagen lag för politiska
föreningar säger att föreningarnas politiska program inte ska baseras på
klasstillhörighet, yrke och religion. Minimiåldern för medlemskap är 21 år.
Lagen reglerar möjligheten till politiska tidskrifter. Den förbjuder ekonomiskt
stöd från utlandet och rätten att utöva politisk aktivitet i utlandet. De politiska
föreningarna måste också informera justitieministeriet tre dagar innan de
möter representanter för utländska partier.
Det inbördes förhållandet mellan den folkvalda kammaren och shuran samt
fördelningen av valkretsar har kritiserats av oppositionen. Enligt nuvarande
ordning ska kamrarna vid oenighet samlas till gemensamt ting med
shurakammarens talman som ordförande med utslagsgivande röst.
Män och kvinnor har rätt att rösta och ställa upp i val. 2006 sänktes åldern för
rösträtt från 21 år till 20 år. En kvinna blev invald till den nationella
församlingen 2006. Kungen utnämnde också tio kvinnor till shuran (se även
punkt 14).
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Bahrain har ratificerat åtta ILO-konventioner (Internationella
arbetsorganisationen) varav fyra av de åtta centrala konventionerna om
ickediskriminering i arbetslivet (111 men inte 100), förbud mot tvångsarbete (29
och 105) och förbud mot barnarbete (182 men inte 138). Bahrain har trots
bildandet av fackföreningar inte ratificerat konvention 87 och 98 om
föreningsfrihet och förhandlingsrätt.

Landet har under längre tid haft en hög arbetslöshet, 15 procent enligt
officiella uppgifter. Arbetsrätten är lagstadgad.
Enligt lag ska minst hälften av de privata företagens arbetsstyrka utgöras av
bahrainska medborgare.
År 2002 tillkom lagstiftning som ger arbetare och anställda rätt att bilda
oberoende fackföreningar, förhandla kollektivt med arbetsgivare och att
genom strejk försvara sina rättigheter.
Rapporter förekommer om att lågutbildad arbetskraft utnyttjas och att deras
löner ibland hålls inne under långa perioder. Hushållsanställda omfattas inte
av arbetsrättslig lagstiftning vilket kan innebära långa arbetstider till låga löner.
Enligt uppgift från BHRS finns ett privat härbärge för arbetare som blivit
utnyttjade av sin arbetsgivare.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Medborgare har rätt till sjukvård mot en mindre patientavgift. Det finns inga
rapporterade skillnader beträffande tillgången till allmän hälsovård. Däremot
kan variationer förekomma på grund av sociala och ekonomiska faktorer
beträffande mer kostnadskrävande vård.
12. Rätten till utbildning
Standarden på skolor uppges variera beroende på geografiskt område.
Bahrainska barn såväl som utländska barn har rätt till fri skolgång till och med
gymnasiet. Enligt officiella uppgifter går det ungefär 15 barn per lärare.
Utbildningen är anpassad till det traditionsbundna samhällets normer.
Människorättsorganisationen BHRS drev tidigare frågan om att få undervisa
om mänskliga rättigheter i skolan. Någon ny läroplan som innehåller
undervisning i frågor om mänskliga rättigheter har ännu inte tagits fram.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Bahrain är generellt sett hög. I UNDP:s så kallade

Human Development Index rankas landet på plats 41 (plats 43 år 2006).
Grundlagen tillförsäkrar landets medborgare lika rättigheter. Dessa varierar i
praktiken beroende på bland annat social bakgrund och kön. Eftersom den
styrande kungafamiljen är sunnimuslimer har denna riktning av islam
historiskt dominerat såväl det politiska som ekonomiska livet.
Tillgången på bostäder har överlag förbättrats genom av regeringen
subventionerat bostadsbyggande. Levnadsstandarden för lågavlönad utländsk
arbetskraft beskrivs som låg av Bahrain Human Rights Society. Det är enligt
BHRS vanligt att denna arbetsgrupp tvingas dela bostad med många andra
samt under dåliga sanitära förhållanden.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Den 18 juni 2002 tillträdde Bahrain konventionen om avskaffande av
diskriminering mot kvinnor, men med vissa reservationer på grund av
religiösa och kulturella hänsyn. Det nationella kvinnoförbundet godkändes
formellt av myndigheterna samma år. Rätten för kvinnor att rösta och
kandidera i allmänna val finns inskriven i konstitutionen. Bahrainska kvinnor
utgör en fjärdedel av arbetskraften och uppges äga cirka en tredjedel av
företagen. De är dessutom representerade i flertalet yrkeskategorier men sällan
på högre befattningar.
Bahrain har två kvinnliga ministrar. Inför 2006 års val kandiderade 18
kvinnor jämfört med 34 kvinnor 2002. Inget av de stora partierna med religiös
anknytning hade kvinnliga kandidater. En kvinna fick plats i den folkvalda
församlingen då hon stod ensam i sin valkrets. Kungen utnämnde dock tio
kvinnor till den andra kammaren varav en var kristen och en judinna. En
första kvinnlig domare utnämndes 2006.
På universiteten är de kvinnliga studenterna i majoritet.
FN:s specialrapportörer liksom Human Rights Watch har registrerat fall där
utländska kvinnliga hushållsanställda utnyttjats sexuellt och utsatts för våld.

Arbetsgivarna/sponsorerna uppges också ofta begränsa dessa kvinnors fria
rörlighet genom att konfiskera deras pass och resehandlingar.
Kvinnor kan utan hinder resa ut ur landet eller söka arbete utanför hemmet.
I frågor om arv respektive vårdnaden av barn tillämpas religiös lag (sharia).
Skillnader föreligger i tillämpningen av sharia mellan shia- och
sunnimuslimska kvinnor. I händelse av skilsmässa ges fadern regelmässigt
vårdnaden av gemensamma barn. Vanligtvis får modern temporär vårdnad
fram till dess att barnen blir nio (flickor) respektive sju (pojkar) år.
I rapporter från 2007 och 2006 från FN:s specialrapportörer beskrivs hur
kvinnor kan ha svårt att få till stånd skilsmässa trots misshandel och övergrepp
från makens sida. FN:s specialrapportörer uppger även att Bahrains
familjelagstiftning är oklar gällande skilsmässa samt vårdnad om barn, vilket
öppnar upp för domares personliga tolkningar av sharialagen på detta område
på ett sätt som tenderar att favorisera män.
Barn till bahrainska män gifta med utländska kvinnor beviljas automatiskt
bahrainskt medborgarskap. Barn till bahrainska kvinnor vars fäder är av
utländsk härkomst erhåller inte medborgarskap automatiskt.
Prostitution är förbjudet i lag men förekommer. Uppgifter finns om handel
med kvinnor för prostitution. Kvinnor som ertappas arbeta som prostituerade
deporteras. Inga kvinnohärbärgen finns för kvinnor utsatta för sexuella
övergrepp.
15. Barnets rättigheter
Bahrain har ratificerat konventionen om barnets rättigheter inklusive dess
två tilläggsprotokoll om handel med barn och om barn i väpnade konflikter.
Barnarbete uppges inte förekomma. Lagen förbjuder barnprostitution och
inga fall har rapporterats under 2007. Oberoende föreningar finns som
aktivt hjälper till med rådgivning, biträde i rättsliga frågor och i vissa fall
också med bostad och finansiellt stöd åt behövande barn och familjer.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga
och religiösa minoriteter samt urfolk
Författningen talar om jämlikhet och lika möjligheter, om rätten till sjukvård,
utbildning, bostad och arbete. I praktiken varierar inte sällan ekonomiska och
sociala rättigheter beroende på status, etnisk tillhörighet eller kön. Ingen
formell diskriminering tycks förekomma inom rättsväsendet. Två tredjedelar
av befolkningen är bahrainare och av dem är ungefär två tredjedelar
shiamuslimer och en tredjedel sunnimuslimer. På arbetsmarknaden är
likabehandling lagfäst. Amerikanska State Departments rapport om mänskliga
rättigheter uppger att shiamuslimer kan ha svårare att få arbete på högre nivå i
den offentliga sektorn samt inom polis och försvar.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjuden i lag och bestraffas formellt enligt religiös lag
(sharia). Frågan är tabubelagd och diskuteras sällan offentligt. Ytterligare
uppgifter är svåra att få eller belägga.
18. Flyktingars rättigheter
Bahrain har inte anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention. Politiska
flyktingar accepteras i princip inte. Det fåtal som lyckas ta sig in får inte
utlämnas. Landet saknar egentlig flyktingpolitik och det finns därför varken
ett ordnat mottagningssystem eller en fungerande asylprocedur.
19. Funktionshindrades rättigheter
Myndigheterna verkar för att förbättra de funktionshindrades situation. Man
försöker genom ekonomiska bidrag och lagstiftning integrera dem i samhället
och på arbetsmarknaden. Exempelvis måste arbetsgivare med fler än 100
anställda anställa minst två funktionshindrade. Det finns specialskolor och
statligt stödda föreningar för funktionshindrade barn, som behandlas väl, och
uppges ha tillgång till lämplig vård.
ÖVRIGT
20. Frivilliga organisationers arbete för mänskliga rättigheter
I maj 2001 bildades Bahrain Human Rights Society, BHRS. Det var den

första enskilda organisationen för mänskliga rättigheter i landet. Den följdes
sedermera av Bahrain Center for Human Rights, BCHR, som skapades av
en utbrytargrupp ur BHRS. BCHR stängdes i slutet av september 2004 och
dess vice ordförande Abdul Hadi al-Khawaja arresterades och dömdes till
ett års fängelse på grund av att han kritiserat premiärministern personligen
under ett fattigdomsseminarium. Han benådades sedan omedelbart. BCHR
hade redan vid två andra tillfällen hotats med stängning.
Bahrain Human Rights Watch Society, BHRWS, bildades i december 2004.
Dialog förekommer mellan regering och människorättsorganisationerna
men de får inte ägna sig åt partipolitisk verksamhet.
Vidare har också ett kvinnoförbund samt ett stort antal intresse- och
fackföreningar bildats. År 2006 fanns det cirka 400 olika enskilda
föreningar.
Third Annual Arab Forum on Human Development hölls i Manama i
november 2007 och organiserades av Bahrain Women Society. Över 150
deltagare från såväl organisationer i regionen, som privatpersoner och
regeringsrepresentanter från Mellanösternregionen deltog.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Bahrains människorättsorganisationer bedriver fältarbete genom att besöka
fängelser och utbilda polisen. De driver även frågan om utbildning i
mänskliga rättigheter i skolorna.
Både BHRS och BHRWS samarbetar med FN:s kommission för mänskliga
rättigheter, UNDP, Amnesty International, International Federation for
Human Rights och Arab Organization for Human Rights.
Bahrain inbjuds regelmässigt att nominera deltagare till Sida-finansierade
konferenser om mänskliga rättigheter i Raoul Wallenberginstitutets regi och har
även deltagit i vissa av dessa under 2005 och 2006.
FN:s bostadsorganisation Habitat delade ut sin årliga utmärkelse 2006 till
Sheikh Khalifa bin Salman Khalifa för hans insatser för en förbättrad och moderniserad bostadsstandard i Bahrain, med hänsyn tagen till det kulturella arvet.

Mänskliga rättigheter i Kuwait 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Kuwait är en konstitutionell monarki med en emir som statschef. Landet har
efter emir Sabah al-Salim al-Sabahs trontillträde 1977 upplevt en obruten
ekonomisk utveckling och har utvecklats till en modern välfärdsstat med en fri
marknad.
År 2006, efter en lagändring 2005, fick kuwaitiska kvinnor för första gången
möjlighet att rösta och ställa upp som kandidater i parlamentsvalet. Av de 253
kandidaterna var 28 kvinnor. Inga kvinnor valdes in i parlamentet.
Kuwait har ratificerat FN: s sex centrala konventioner om de mänskliga
rättigheterna men med reservationer med hänvisande till sharia-lagstifningen.
Dödsstraff utdöms och har efter flera års uppehåll börjat verkställas igen.
Uppgifter om misshandel i samband med polisförhör förekommer. Det finns
inga uppgifter om ofrivilliga försvinnanden. Homosexualitet är förbjuden och
bestraffas hårt enligt den religiösa sharia-lagstiftningen.
Nära 80 procent av arbetskraften utgörs av utländska arbetstagare. Dessa
omfattas inte av de politiska och sociala rättigheterna. Den utländska
arbetskraften utsätts fortfarande för diskriminering och ibland övergrepp.
Kuwait saknar egentlig flyktingpolitik, och det finns därför varken något
ordnat mottagningssystem eller någon fungerande asylprocedur.
Behandlingen av statslösa, så kallade bidoons, är fortfarande ett problem, men
deras ställning håller långsamt på att förbättras. Ett antal har erhållit kuwaitiskt
medborgarskap.
Viss censur förekommer av filmer, böcker och tidskrifter, i första hand med

hänvisning till den religiöst grundade samhällsmoralen. Förenings- och
församlingsfriheten är grundlagsfäst, men i praktiken omgärdad av
inskränkningar. Massmöten kräver förhandsgodkännande. Politiska partier
finns inte. Endast en facklig centralorganisation, Kuwait Trade Union
Federation (KTUF) är tillåten.
Islam (sunni-inriktningen dominerar men det finns också många shiiter) är
statsreligion. Enligt grundlagen råder religionsfrihet, men endast de religioner
som utövas av kuwaitiska medborgare får ha egna tempel. Den lagenliga rätt
som finns att byta religion gäller i praktiken inte konvertering från islam.
Missionerande verksamhet är inte tillåten.
Trots nyvunna politiska rättigheter förekommer traditionsbunden
diskriminering mot kvinnor. Barn till kuwaitiska kvinnor som är gifta med
utlänningar får inte kuwaitiskt medborgarskap vid födseln. För kuwaitiska män
med utländska hustrur finns inga motsvarande inskränkningar. Det finns högt
uppsatta kuwaitiska kvinnor både inom statlig tjänst och näringslivet.
Kuwaitiska barns rättigheter är väl tillgodosedda vad gäller hälsa och
utbildning. Såvitt bekant finns heller ingen barnprostitution. Barn under 18 år
får inte tjänstgöra som soldater.
Kunskapen om och respekten för mänskliga rättigheter är fortfarande svag,
men stärks efterhand. Bland annat är mänskliga rättigheter numera ett
obligatoriskt ämne i skolorna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Kuwait har ratificerat följande centrala konventioner med reservationer för
artiklar som anses strida mot islam eller inhemsk lagstiftning.
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) med
reservationer för artiklarna 2 (1), 23 och 25 (b). Kuwait har inte
undertecknat eller ratificerat tilläggsprotokollen om enskild

klaganderätt och avskaffande av dödsstraffet.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(IECSCR) med reservation mot artiklarna 2 (2), 3, 8 (1d) och 9.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD) med reservation mot artikel 22 .Konventionen om
avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor, Convention
on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW) med reservation mot artiklarna 7 (a), 9 (2) och 16 (f).
Tilläggsprotokollet om enskild klagorätt är inte undertecknat eller
ratificerat.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) med
reservationer för artikel 20. Tilläggsprotokollet om förebyggande av
tortyr har varken undertecknats eller ratificerats.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) med en förklaring rörande artiklarna 7 och 21. Även
tilläggsprotokollen om handel med barn och barn i väpnade konflikter
har ratificerats.
Landet har undertecknat Romstadgan för den internationella
brottmålsdomstolen, men har ännu inte anslutit sig till den. Kuwait har inte
undertecknat eller ratificerat flyktingkonventionen.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Av statsmakten sanktionerade, politiskt motiverade avrättningar utan
föregående rättsliga förfaranden förekommer inte. Det finns heller inga
uppgifter om ofrivilliga försvinnanden.
Fängslade medborgare från Gulfstaternas samarbetsråd (GCC)- och
västerlänningar får generellt sett bättre behandling än övriga fångar. En
utlänning som dömts till fängelse utvisas normalt efter avtjänat straff. I förväg

ej anmälda inspektioner av häkten/fängelser genomförs, enligt uppgift, av
inrikesministeriet. I vilken utsträckning eventuella missförhållanden/övergrepp
beivras är dock oklart. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har givits
besöksrätt.
Tortyr är förbjuden i grundlagen. Det händer att åtal väcks mot
myndighetspersoner som begår övergrepp i samband med polisförhör och i
häkten.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer för grova brott som narkotikasmuggling, kidnappning,
våldtäkt och mord och verkställs normalt genom hängning. Straffet används
relativt sällan, men har under senare år ökat i omfattning. Ingen offentlig
debatt förekommer om dödsstraffet, som även av MR-företrädare anses ha
avskräckande verkan. I december 2007 benådade emiren en filippinsk kvinna,
som i september 2005 dömdes till döden för mord. Straffet förvandlades till
livstids fängelse.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det finns inga uppgifter om att godtyckliga frihetsberövanden äger rum i
Kuwait. Grundlagens förbud mot sådana försvinnanden förefaller respekteras.
Uppgifter saknas om politiska fångar.
Medborgarna kan fritt resa inom landet samt byta arbetsplats enligt egna
önskemål. Gifta kvinnor måste ha makens tillstånd vid ansökan om pass.
Myndighetsåldern är 21 år. Ogifta myndiga kvinnor får tillgång till pass och kan
resa utomlands efter egna önskemål. Minderåriga måste ha faderns tillstånd att
lämna landet. Kuwaitiska medborgare kan flytta till annat land om de så önskar
och de kan när som helst återvända till Kuwait.
Islam (sunni-inriktningen dominerar men det finns också många shiiter) är
statsreligion. Enligt grundlagen råder religionsfrihet men i praktiken finns vissa
begränsningar.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Kuwaits rättsväsende är inte helt självständigt, även om lagen föreskriver att
alla domare skall stå fria gentemot andra myndigheter. Emiren utser alla
domare. De innehar sin anställning på livstid i det fall de är kuwaitiska
medborgare. En stor andel av domarkåren är inte kuwaitiska medborgare och
har då istället tidsbegränsade kontrakt. De står med andra ord i
beroendeställning till myndigheterna för sin fortsatta yrkesutövning.
Justitiedepartementet har rätt att skilja domare från sin tjänst.
Innan en person kan arresteras för grövre brott krävs normalt ett beslut från
statsåklagare. Efter frihetsberövande måste beslut om häktning fattas inom fyra
dagar. Inom denna tid kan myndigheterna neka den anklagade att få besök av
juridiskt ombud eller familjemedlemmar. Det juridiska ombudet får medverka i
rättsprocessen men inte möta sin klient. I brottsmål krävs att den åtalade har
ett juridiskt ombud. Vid åtal kan den anklagade hållas häktad i ytterligare 21
dagar. Överklagandeinstanser finns och verkar fungera väl.
Emiren har rätt att benåda dömda personer. Rättsförhandlingar är normalt
offentliga. Jurysystem används inte. Militära domstolar finns inte. I bland annat
familjerättsliga mål tillämpas sharia, där kvinnliga vittnesmål tillmäts mer
begränsat värde än motsvarande manliga. Advokatkåren anses som relativt
självständig.
Standarden på fängelser varierar, men är normalt sett låg. Myndigheterna
erbjuder återetableringsprogram. Under 2005 besökte Internationella röda
korset landets fängelser. Övergrepp uppges förekomma i häkten och fängelser,
också av poliser och personal.
I Transparency Internationals årliga korruptionsindex, CPI, placerar sig Kuwait
på 60:e plats, med ett index på 4,3 där 10 betyder ingen korruption.
7. Straffrihet
Uppgifter om straffrihet saknas.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Tidningar måste få licens från informationsministeriet för att ges ut. Ministeriet
censurerar böcker, filmer, tidskrifter och annat material som anses omoraliskt.
Självcensur tillämpas rörande vissa religiösa och inrikespolitiska företeelser.
Negativ kritik av emiren och andra arabländers ledare tolereras inte.
Antiislamiskt eller för religionen anstötligt innehåll är förbjudet. På det
kulturella området föreligger svårigheter att få tillstånd för bland annat
offentliga konserter och evenemang som anses strida mot lokala seder eller
sharia. Både privat och statlig TV och radio sänds. Förekomsten av
satellitmottagare är omfattande. Tillgången till internet är obehindrad.
Förenings- och församlingsfriheten är grundlagsfäst men i praktiken omgärdad
av inskränkningar med krav på förhandsgodkännande av massmöten. Man har
rätt att ansluta sig till fackföreningar men de måste godkännas av
myndigheterna. Fackföreningarna är vanligen beroende av statliga bidrag för
sin verksamhet. Mindre än fem procent av arbetskraften uppges vara fackligt
ansluten. Strejkrätten är begränsad och medling är obligatorisk om parterna
misslyckas i egna försök att nå en överenskommelse.
Den lagenliga rätt som finns att byta religion gäller i praktiken inte
konvertering från islam. Andra religioner än islam kan utövas tämligen fritt,
men missionerande verksamhet är inte tillåten. De kyrkor som finns i Kuwait
kan fritt ordna gudstjänster, men får ej ha kors eller kyrkklockor på synlig plats
på utsidan. Religioner som inte utövas av kuwaitiska medborgare har inte rätt
att ha egna tempel, med motiveringen att utövarna endast befinner sig
temporärt i landet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Kuwait är en konstitutionell monarki, där landets emir är statschef.
Konstitutionen tillkom 1962. Emiren utses inom familjen Al-Sabah. Familjen
har lett landet sedan 1752. Den 15 januari 2006 avled emir Jaber al Ahmed al
Sabah och efterträddes av den sjuklige kronprinsen. Parlamentet röstade redan

den 24 januari 2006 igenom ett beslut att avlägsna den nye emiren från makten
på grund av sjukdom. Istället utsågs den tidigare premiärministern Sabah alAhmad al-Jabir Al Sabah till emir.
Emiren utser premiärministern som i sin tur utser övriga ministrar. Ministrarna
får automatiskt plats i parlamentet, Majlis Al-Umma. Parlamentet har rätt att
skilja både premiärministern och hans ministrar från sina poster. Vid val om
avsättande av ministrar får regeringsmedlemmar inte rösta. Parlamentet
utnyttjar ofta sin möjlighet att utfråga ministrarna. Parlamentets
sammanträden visas ocensurerat på kuwaitisk TV.
Parlamentet består av en kammare med 50 folkvalda ledamöter och 15
regeringsledamöterna. Landet är uppdelat i 25 valdistrikt, från vilka den
kandidat som får det högsta respektive näst högsta väljarstödet tar plats i
parlamentet. Det pågår en intensiv politisk debatt om en minskning av antalet
valdistrikt i syfte att försvåra "odemokratiskt inflytande” (till exempel röstköp)
i de alltför små valkretsarna.
Den verkställande makten utövas av emiren. Den lagstiftande makten delas
med parlamentet (nationalförsamlingen) som kan upplösas av emiren och i
praktiken även saknar möjlighet att utfärda lagar utan regeringens
godkännande. Under perioder när nationalförsamlingen är upplöst har emiren
konstitutionell rätt att styra landet med dekret. Det ska avse ärenden som inte
kan dröja. Vidare kan dekreten senare ogiltigförklaras när parlamentet åter
sammanträder.
Eftersom politiska partier inte är tillåtna, har det uppkommit alternativa
lösningar där likasinnade parlamentsledamöter grupperar sig kring
gemensamma frågor. Mediebevakningen är omfattande. Det finns inga direkta
hinder mot att kritisera regeringen, men om oppositionen blir alltför
regimkritisk har det förekommit att emiren hotat med parlamentsupplösning.
Val till parlamentet hålls vart fjärde år, om emiren inte upplöser detta i förtid.
Alla medborgare över 21 år, förutom ”nya” medborgare (med medborgarskap
som är yngre än 30 år) och militär personal, har numera rösträtt. I teorin ges

medborgarskap till dem som är avkomlingar i nedstigande led på den manliga
sidan från personer som var bofasta i Kuwait år 1920.
Genom en förändring av konstitutionen under 2005 mer än fördubblades
väljarkåren i och med att kvinnor fick rösträtt. Tidigare tilläts endast runt 15
procent av Kuwaits medborgare att rösta. Den familjegren emiren tillhör får
inte ställa upp som kandidater i valen. Däremot har medlemmarna av denna
gren laglig rätt att rösta även om de mer framstående inom familjen normalt
avstår.
Valprocessen bedöms generellt som rättvisande. Många klaner håller otillåtna
förval för att bestämma vilken kandidat klanen skall rösta på. Försäljning av
röster förekommer. Flera organisationer har startat kampanjer för att motverka
detta.
Den 29 juni 2006 hölls det senaste parlamentsvalet där kvinnor för första
gången kunde delta. 340 000 Kuwaitiska medborgare, däribland 195 000
kvinnor var röstberättigade. Antalet kandidater var 253 varav 28 var kvinnor.
Inga kvinnor valdes in i parlamentet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Det finns cirka 1,5 miljoner utlänningar i Kuwait, medan den egna
befolkningen uppgår till drygt 900 000. Enligt tillgänglig statistik är ungefär 1,2
miljoner utländska arbetstagare verksamma i landet vilket motsvarar cirka 80
procent av den totala arbetsstyrkan. Av dem arbetar över 700 000 i den privata
sektorn (90 procent av alla anställda) och ungefär 100 000 i den offentliga
sektorn. Dessutom finns ungefär 400 000 hushållsanställda utlänningar i landet.
Kuwaitier dominerar i den offentliga sektorn som är kraftigt överbemannad.
Man försöker från myndigheternas sida förmå det privata näringslivet att i ökad
grad anställa kuwaitier. Kuwait införde år 2003 en lag om "kuwaitisering" inom
arbetslivet. Höga böter hotar privata företag som inte anställer det uppställda
antalet kuwaitiska medborgare. Uppmuntran i form av höjda löner för

kuwaitiska medborgare är ett initiativ som ska locka dem till den privata
sektorn.
Av den internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta centrala konventioner
har Kuwait ratificerat alla utom nr 100 om icke-diskriminering i arbetslivet.
Kuwait tillträdde konvention nummer 98 i slutet av 2005. Ett förslag om ny
arbetsmarknadslag enligt internationella normer har ännu inte trätt i kraft, trots
regeringens löften vid tillträdet av denna konvention. En trepartskommitté har
bildats för att se över utkastet till lagen och vidta eventuella åtgärder.
Kommittén har även bett om rådgivning från ILO för att se till att lagen
överrensstämmer med internationella normer.
Endast en fackförening tillåts per företag. Samtliga fackföreningar måste enligt
lag tillhöra samma fackliga paraplyorganisation, Kuwait Trade Union
Federation (KTUF). I det nya lagförslaget till arbetslagstiftning kvarstår kravet
på medlemskap i KTUF, men flera fackföreningar per företag tillåts. Det bör
noteras att vissa fackföreningar redan idag står utanför KTUF.
Minst 100 arbetstagare krävs idag för att bilda en fackförening och minst 15 av
grundarna måste vara kuwaitiska medborgare. Majoriteten av dem som arbetar
i den privata sektorn är utlänningar. För officiellt erkännande krävs intyg att
inrikesdepartementet godkänner föreningens grundare. Sjömän och
hushållsarbetande får inte bilda eller gå med i fackföreningar.
Ingen av dessa begränsningar finns med i det nya lagförslaget.
Statliga myndigheter har stora befogenheter att utöva tillsyn över
fackföreningarnas verksamhet och ekonomi. Regeringen subventionerar upp
till 90 procent av de flesta fackföreningars budget. I de fall fackföreningarna
ägnar sig åt politisk verksamhet eller bryter mot arbetsmarknadslagstiftningen
kan de upplösas av domstolarna. Det gäller också om fackföreningar bryter
mot ordning och moral.

Strejker får endast hållas inom den privata sektorn. Ett skiljedomsförfarande
tillämpas då parterna inte kan komma överens. Något skydd för vedergällning
från arbetsgivarens sida på grund av strejk existerar inte. Strejker är mycket
ovanliga.
Kollektiva förhandlingar är tillåtna enligt lag, men kan hänskjutas till ministeriet
för arbetsmarknads- och sociala frågor. För offentligt anställda finns inga
föreskrifter om kollektiva förhandlingar.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Alla medborgare har rätt till fri sjukvård på statliga sjukhus och kliniker. Även
utländska arbetstagare har rätt till subventionerad sjukvård. Enligt tillgängliga
uppgifter avsätts ungefär sex procent av statsbudgeten för hälsovård.
Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har med
anledning av Kuwaits anslutning till konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter, CESCR, uttryckt oro över att Kuwait, trots ett gott
socialförsäkringssystem, ställer utländska arbetare utanför detta. Dessutom
anser kommittén att arbetsskador bör täckas av systemet.
12. Rätten till utbildning
Den första skolan i Kuwait etablerades 1914. Skolutbildningen för flickor
började på 60-talet. Till och med gymnasienivå är utbildningen segregerad.
Utbildning är kostnadsfri upp till och med universitetsnivå för medborgare i
landet. Ofta bekostas även studier vid utländska högskolor. Många kuwaitier
placerar sina barn i avgiftsbelagda privata skolor. Ungefär nio procent av
statens budget går till utbildningsväsendet. Samtliga icke-kuwaitier som arbetar
för den kuwaitiska staten har också rätt till fri utbildning för sina barn.
Läskunnigheten är något lägre för kvinnor, 91 procent, än för män, 96
procent, i befolkningen som helhet, men bland unga (15-24 år) är skillnaden
mindre (99,8 procent för kvinnor, 100 procent för män). Inskrivningsnivån för
kvinnor på gymnasienivå är högre än för män.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Kuwait är en av de högsta i regionen. BNP per capita
uppgår till över USD 20 000. Medellivslängden är 77,1 år. Enligt FN:s
utvecklingsfonds (UNDP)s välfärdsindex (HDI) placerar sig Kuwait på 33: e
plats av 177 länder.

Våld mot kvinnor i hemmet förekommer och uppmärksammas alltmer.
Uppgifter gör gällande att detta förekommer i cirka 15 procent av alla
äktenskap. Osäkerhet kring omfattningen råder emellertid eftersom många
kvinnor drar sig för att informera myndigheterna. I en majoritet av fallen är
kvinnan av utländsk härkomst.

I det kuwaitiska välfärdssystemet ingår möjligheten att till subventionerade
priser få mark för att bygga hus på och lån fås på förmånliga villkor.

Även våld i form av sexuella övergrepp mot utländska kvinnor som är anställda
i hushåll eller i andra lågavlönade yrken förekommer och anses vara ett
problem. Även denna typ av övergrepp mot kvinnor uppmärksammas alltmer
av lokala media. Myndigheterna ingriper mot förövarna när bevis föreligger.
Ett stort antal hushållsanställda, som flytt sina arbetsgivare, vistas i olika
ambassaders skyddade bostäder.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kuwait har tillträtt konventionen om avskaffande av diskriminering av
kvinnor, med reservation för de artiklar som anses strida mot
sharialagstiftningen i landet. Reservationen mot kvinnornas rösträtt är ej längre
relevant i och med att beslut om kvinnors politiska rättigheter togs av det
kuwaitiska parlamentet i maj 2005. Omedelbart därefter utsågs den första
kvinnliga regeringsledamoten. Under 2007 ingick under en del av året två
kvinnor i regeringen (hälsovård och utbildning), varav dock
hälsovårdsministern tvingades avgå efter en ”skandal” inom hälsovården. Även
utbildningsministern står under attack från islamisterna i parlamentet på grund
av hennes vägran att bära slöja.
Inom andra områden kvarstår diskriminerande behandling. Bland annat är
kvinnliga vittnesmål mindre värda än mäns i sharia-domstolarna. Barn till
kuwaitiska kvinnor som är gifta med utlänningar får inte kuwaitiskt
medborgarskap vid födseln. För kuwaitiska män med utländska hustrur finns
inga motsvarande inskränkningar. Gifta kvinnor behöver makens medgivande
vid ansökan om pass. Sharia förbjuder äktenskap mellan en muslimsk kvinna
och en icke-muslimsk man
Kvinnor finns representerade i många yrkeskategorier men kulturen och
sedvänja verkar återhållande för att söka sig till vissa arbetsuppgifter. Det finns
kvinnliga kuwaitiska diplomater och kvinnor som har högt uppsatta positioner
inom näringslivet. En majoritet av universitetsstudenterna är kvinnor.

Såväl män som kvinnor kan skilja sig, men skillnaden är stor vad gäller
förutsättningarna. Medan mannen enligt sharia-lagstiftningen kan utträda ur
äktenskapet utan att ange någon särskild grund, måste kvinnorna söka om
skilsmässa inför domstol och kunna ange något av följande skäl för sin
begäran: mannen betalar inte underhåll, mannen har varit frånvarande i över ett
år utan godtagbar anledning, mannen har suttit i fängelse över tre år eller
mannen har, enligt vittnen uppträtt med ord eller åtgärder på ett sätt som
omöjliggör fortsatt samlevnad. Vittnena kan antingen vara två män eller en
man och två kvinnor.
Arvslagstiftning baserad på sharia innebär i normalfallet att män ärver dubbelt
så mycket som kvinnor. Den ursprungliga motiveringen enligt sharia-reglerna är
att kvinnor inte har samma försörjningsplikt som män.
Under 2007 har parlamentet godkänt en lag som förbjuder kvinnor att bl.a.
arbeta på nätterna. Under 2007 har lagstiftning antagits om utökade rättigheter
för kvinnor vad gäller med män likställda rättigheter till statliga bostadslån och
betald semester. Dessutom mammaledighet upp till två år samt
arbetslöshetsersättning.
15. Barnets rättigheter
Kuwaitiska barns rättigheter är väl tillgodosedda vad gäller hälsa och

utbildning. Icke-kuwaitiska barn, dit räknas barn till kuwaitiska kvinnor med
utländsk/statslös make, kan däremot inte räkna med fri utbildning i de statliga
skolorna. Skolplikt råder till 15 års ålder. Enligt uppgift förekommer inte
barnarbete eller handel med barn. Såvitt känt finns heller ingen
barnprostitution. Barn under 18 år får inte tjänstgöra som soldater.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
De förmåner som tillkommer den inhemska befolkningen förnekas
fortfarande många av de cirka 80 000 statslösa, så kallade bidoons, trots lång
och nära anknytning till landet. Kategoriseringen går tillbaka till slutet av 1950talet då man, inför självständigheten, utarbetade medborgarskapslagen. Ett
stort antal människor som bott i Kuwait under lång tid antingen avstod från att
söka medborgarskap eller ansågs inte vara berättigade (många hade sitt
ursprung i Irak). Många betraktas fortfarande som illegala invandrare och har
även fråntagits vissa rättigheter som de tidigare haft. För många av de statslösa
har situationen förbättrats de senaste två åren, t.ex. vad gäller möjligheterna att
ingå äktenskap, erhålla utbildning och i vissa fall medborgarskap.
Nära 80 procent av arbetskraften utgörs av utländska arbetstagare. För att få gå
med i en fackförening krävs att man bott i Kuwait i fem år samt att man kan
skaffa ett intyg om god moral och gott uppförande från inrikesdepartementet.
Utländska arbetstagare har inte rösträtt i fackföreningar och får inte inneha
fackliga förtroendeposter. Enligt det nya förslaget till
arbetsmarknadslagstiftning (se avsnitt 10) kommer dessa begränsningar
emellertid att tas bort. Utländska arbetstagare är bundna av ett sponsorsystem
som begränsar deras rörelsefrihet.
FN har uttryckt oro över den på senare år ökande förekomsten av trafficking
av människor, speciellt för hushållsarbete.
Viss diskriminering förekommer på arbetsmarknaden, där asiatiska gästarbetare
(särskilt okvalificerad arbetskraft och hushållsanställda) utsätts för ovärdig
behandling och tvingas arbeta under svåra anställningsvillkor. Som nämnts

ovan har myndigheterna börjat agera för att förbättra dessa gruppers villkor.
Rapporter om sexuella övergrepp mot utländska hushållsanställda är vanligt
förekommande. Åtal hotar om den utländske arbetstagaren lämnar sin
sponsors tjänst. Efter en längre tids påtryckningar från internationella
organisationer för mänskliga rättigheter har GCC-länderna tillsammans beslutat
att studera förhållandena för de utländska hushållsanställda i regionen. Detta
kan komma att leda till en förbättring av deras arbets- och levnadsförhållanden.
Regeringen har försökt stärka de utländska arbetarnas rättsliga status och
skydd.
Parlamentets kommitté för mänskliga rättigheter arbetar med hjälp av kvinnliga
konsulter för att förbättra straffade kvinnors (ofta utländska medborgare)
situation i fängelser.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjuden i lag och bestraffas hårt enligt sharia. Frågan är
tabubelagd och diskuteras inte offentligt. Möjligheten att få uppgifter om
homo-, bi- och transpersoners situation är mycket starkt begränsad.
18 Flyktingars rättigheter
Kuwait saknar egentlig flyktingpolitik och det finns därför varken något
organiserat mottagningssystem eller en fungerande asylprocedur. Grundlagen
förbjuder utlämning av politiska flyktingar, men klara regler saknas för
fastställande av flyktingsstatus och avvisningsbeslut kan inte överklagas. Enligt
uppgift hålls flyktingar ofta i häkte och lite görs för deras integrering i
samhället. FN:s flyktingkommissariat UNHCR medverkar till att flyktingar får
uppehållstillstånd i andra länder.
19. Funktionshindrades rättigheter
Myndigheterna verkar för att förbättra de funktionshindrades situation och
söker genom ekonomiska bidrag och lagstiftning integrera dem i samhället.
Man vill även förbättra möjligheterna till förvärvsarbete och uppmuntrar
privata arbetsgivare att i ökad utsträckning anställa funktionshindrade. Det

finns specialskolor och statligt stödda föreningar för funktionshindrade barn,
som uppges behandlas väl och ges tillgång till adekvat vård. På grund av
allmänhetens attityd utsätts många fortfarande för social diskriminering och
hålls ofta undangömda i hemmen.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Inom parlamentet finns en kommitté för de mänskliga rättigheterna, som bland
annat bevakar förhållandena i landets fängelser. Kommittén arbetar med alla
frågor som rör mänskliga rättigheter, inklusive frågor som berör statslösa och
utlänningar. Dessutom arbetar man med i Irak försvunna krigsfångar.
Utländska människorättsorganisationer tillåts besöka och tämligen fritt verka i
landet. Efter tio års begränsad verksamhet har människorättsorganisationen
"Kuwait Human Rights Society" fått officiellt erkännande. Organisationen kan
nu verka öppet och arbetar bl.a. för att förbättra situationen för den utländska
arbetskraften.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Varken Sverige eller EU har något utvecklingssamarbete med Kuwait. Flera
internationella organisationer med verksamhet på människorättsområdet verkar
i landet, däribland Internationella röda korset, Internationella
arbetsorganisationen (ILO), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR).

Mänskliga rättigheter i Irak 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Trots att Iraks nya konstitution garanterar flertalet av de mänskliga
rättigheterna måste man konstatera att efterlevnaden fortfarande har stora
brister. Det förekommer trovärdiga rapporter om godtyckliga
frihetsberövanden, utomrättsliga avrättningar, tortyr, missförhållanden i
fängelser och häkten, brott mot rätten till biträde och rättvis prövning av
brottmål, kränkande av kvinnors och barns rättigheter, samt sociala och
ekonomiska rättigheter t.ex. avseende hälsa och utbildning. Minoritetsgrupper
är utsatta. Dödsstraff praktiseras. Det är svårt eller omöjligt att generellt
bedöma om situationen för de mänskliga rättigheterna i Irak har förbättrats
eller försämrats jämfört med tidigare år. Statsmakternas insikt om frågans
betydelse tycks ha ökat, även om mänskliga rättigheter inte prioriteras lika högt
som säkerhetsfrågor. Den politiska viljan att åstadkomma förändringar
motsvaras sällan av konkreta åtgärder. Flyktingarnas situation har fortsatt att
försämras under 2007.
Den svåra säkerhetssituationen är fortsatt Iraks huvudproblem, och inverkar
negativt på respekten för de mänskliga rättigheterna. Läget är alltjämt svårt i
många delar av Irak, även om förbättringar vad gäller säkerheten kunde
konstateras i vissa delar av landet under senare delen av 2007. Främst gäller
detta i al-Anbar-provinsen i västra Irak, där lokala stammar och klaner har
organiserat sig för att bekämpa väpnade terrorgrupper som al-Qaeda. Även i
södra Irak finns flera exempel på distrikt där antalet våldsdåd har sjunkit
betydligt under året, även om det är för tidigt att bedöma om denna utveckling
är beständig. I huvudstaden Bagdad har stora insatser gjorts för att förbättra
säkerheten under 2007. Antalet våldsdåd och civila dödsoffer har sjunkit
betydligt. Samtidigt kan det konstateras att våldsdåden ökat på andra håll, t.ex. i
städer som Mosul och Kirkuk i norra Irak.

I regionen Kurdistan i norra Irak är säkerhetsläget alltjämt avsevärt bättre än i
övriga Irak - detta trots två större terroristattacker mot kurdiska mål i och strax
söder om regionen under våren och sommaren.
Ansvaret för säkerheten i flera irakiska provinser har under 2007 återlämnats
från de multinationella styrkorna till den irakiska regeringen. Vid slutet av 2007,
sedan provinsen Basra överlämnats av britterna, var hälften av Iraks 18
provinser åter under irakisk kontroll. Detta innebär samtidigt ett än starkare
irakiskt ansvar även för efterlevnaden av mänskliga rättigheter i dessa
provinser. Avsikten är att överföra ansvaret för återstående 9 provinser under
2008.
Flyktingsituationen i Irak har förvärrats ytterligare under 2007. Under året har
antalet människor som lämnat sina hem i genomsnitt ökat med 60.000 varje
månad. Enligt FN uppgår antalet flyktingar (utanför och inne i Irak) till
omkring 4,5 miljoner. Av de cirka 2,2 miljoner flyktingarna som har lämnat
Irak, finns flertalet i Syrien och Jordanien. Sverige är det land utanför regionen
som för närvarande tar emot det största antalet asylsökande.
FN:s säkerhetsråd antog den 10 augusti 2007 resolution 1770 om Irak, i vilken
UNAMI:s mandat förlängdes ytterligare ett år. Resolutionen innebar också ett
stärkt mandat för FN:s nye särskilde sändebud (SRSG), Staffan de Mistura, och
för UNAMI att under den förres enade ledarskap (”unified leadership”) ge råd
till, stödja och bistå (”advise, support and assist”) Iraks regering. FN ska bland
annat främja respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsreformer i syfte
att stärka rättsstaten i Irak.
Kvinnor är särskilt utsatta i Irak. Under 2007 har situationen för kvinnor i den
shia-dominerade södra delen av Irak samt i regionen Kurdistan
uppmärksammats särskilt. Hedersrelaterat våld och religiöst motiverat våld
riktat särskilt mot kvinnor förekommer dock även i andra delar av landet, inte
minst i Bagdad.
Situationen för Iraks många etniska och religiösa minoriteter har fortsatt

försämras under 2007, med betydande flyktingströmmar inom och ut ur landet
som följd. En rad rapporter om våldsdåd, hot och trakasserier mot företrädare
för olika minoritetsgrupper har inkommit under 2007. Jezidiernas situation har
uppmärksammats särskilt under året efter en rad våldsdåd i och kring staden
Mosul.

(CAT). Förslaget har överlämnats till parlamentet, som hittills inte har fattat
något beslut om ratificering. Det fakultativa protokollet om förebyggande av
tortyr har varken undertecknats eller ratificerats. FN:s särskilde rapportör om
tortyr inbjöds av regeringen i maj 2007 att besöka Irak. Besöket väntas äga rum
i början av 2008.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Irak har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga rättigheter:
- Konventionen om politiska och medborgerliga rättigheter (ICCPR),
men inget av de två fakultativa protokollen om enskild klagorätt
respektive avskaffande av dödsstraffet, vilka heller inte har
undertecknats
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD)
- Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW). Reservationer har emellertid gjorts angående artiklarna 2 (f)
och (g), 9.1 och 2, 16 samt 29 i konventionen. Det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt har varken undertecknats eller
ratificerats
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC). Irak har gjort en
reservation avseende artikel 14.1, som rör barns rätt till religionsfrihet.
Reservationen har gjorts på grund av att barn inte enligt islamsk
sharialag äger rätt att ändra sinreligionstillhörighet. Enligt artikel 2 i
Iraks konstitution får ingen lag stiftas som står i motsats till etablerande
islamska regler.

Irak har inte undertecknat eller ratificerat flyktingkonventionen eller det
tillhörande protokollet från 1967. Romstadgan för internationella
brottsmålsdomstolen (ICC) har varken undertecknats eller ratificerats.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder har varken
undertecknats eller ratificerats. Detsamma gäller konventionen mot påtvingade
försvinnanden.

Irak har inte undertecknat de två protokollen om barn i väpnade
konflikter respektive handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.
Iraks regering beslutade under 2007 att underteckna tortyrkonventionen

Irak har inte inkommit med periodiska rapporter under någon av
konventionerna under de senaste sex åren.
Flera lagförslag rörande mänskliga rättigheter har utarbetats under 2007 och
granskas av lagrådet (Shura Council) för att därefter underställas regeringen
och parlamentet för beslut. Detta gäller bland annat:
i. Lag om ministeriet för mänskliga rättigheter;
ii. Lag om inrättande av en nationell MR-kommission;
iii. Lag om inrättande av ett nationellt MR-institut
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Rätten till liv garanteras i Iraks konstitution (artikel 15). Enligt konstitutionens
artikel 37 är alla former av psykisk och fysisk tortyr och omänsklig behandling
förbjudna. Samma artikel förbjuder slavarbete, slavhandel, människohandel
med kvinnor och barn och sexhandel.
Att respektera rätten till liv innebär att ingen godtyckligt får berövas livet. Det
åvilar Iraks regering att säkerställa detta. Ständiga terrordåd, sekteristiskt våld
och uppgörelser mellan rivaliserande kriminella grupper har urholkat denna
respekt för livets okränkbarhet i Irak. FN har uppmanat Iraks regering,

koalitionsstyrkorna och världssamfundet att öka sina ansträngningar att stärka
tilltron till statsstrukturerna och respekten för rättsstatliga principer genom att
sätta stopp för det ökande inflytandet av väpnade miliser, upprätthålla disciplin
inom de egna säkerhetsorganen och militären samt genom att bekämpa
brottslighet och korruption.
Uppgifter om oproportionerligt våld och tortyr förekommer, både i samband
med arresteringar och vid förhör, då främst mot personer som misstänks för
grövre brott. Kritik har i detta avseende riktats inte bara mot irakiska
myndigheter, utan också mot den multinationella styrkan, av bl a Amnesty
International.
Inrikesministeriet ansvarar för Iraks interna styrkor, inklusive polisen och olika
säkerhetsorgan. Organisationer som Human Rights Watch har i olika
rapporter, baserade på ögonvittnen, uttalanden av ministerieanställda och
information från internationella polisrådgivare, uppgivit att inrikesministeriet
har varit inblandat eller införstått med olika övergrepp och mord begångna av
miliserna. Vid flera olika tillfällen har väpnade attacker och kidnappningar
utförts av män iförda polisuniformer och med hjälp av inrikesministeriets bilar.
Enligt Iraks konstitution (artikel 19) måste frihetsberövande ske i därför
avsedda lokaler som följer gällande regler för fängelser rörande hälso- och
social omsorg. Prövning ska ske enligt lag.
FN har uttryckt allvarlig oro över förhållandena i Iraks fängelser. Anklagelser
om tortyr, missförhållanden och kränkningar har fortsatt under 2007. Det stora
antalet fångar har gjort såväl fängelserna, som rättssystemet i sin helhet,
överbelastade. I den senaste kvartalsvisa MR-rapporten om Irak konstaterar
FN att ”man alltjämt är allvarligt oroad över de fortsatta rapporterna om
omfattande och rutinmässig tortyr och misshandel av frihetsberövade, särskilt
av dem som före rättegång hålls i förvar, häkten och polisstationer under
inrikesministeriets ansvar. Flera av de fångar som har intervjuats av FN bar
fortfarande spår av skador som tyder på att de har utsatts för tortyr”.
Situationen för ungdomar i fängelserna är särskilt allvarlig. Många ungdomar

blir sittande långa tider utan rättslig prövning.
Rapporter om tortyr gäller hela Irak. Organisationen Human Rights Watch har
under 2007 rapporterat om omfattande och systematisk användning av tortyr
och andra former av omänsklig behandling av frihetsberövade i den kurdiska
säkerhetstjänsten Asayishs fånginrättningar.
Iraks ministerium för mänskliga rättigheter inspekterar regelbundet fängelser
och förvarslokaler som lyder under irakiska myndigheter. Rapporter och
rekommendationer utfärdas till respektive ansvarigt ministerium med kopia till
premiärministerns kontor. FN har emellertid inte kunnat värdera dessa
rapporter, då de inte har offentliggjorts. FN har uppmanat Iraks regering att
publicera MR-relaterade rapporter utan dröjsmål.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet återinfördes i Irak 2004 för brott som mord, narkotikahandel och
kidnappningar och utvidgades 2005 till att även omfatta terrorism. Sedan 2004
har över 540 personer dömts till döden.Minst 107 av dem har avrättats. Enligt
den senaste tillgängliga statistiken från FN avkunnades 121 dödsdomar i Irak
under perioden 1 januari - 1 maj 2007.
I statuterna för Supreme Iraqi Criminal Tribunal, SICT (se vidare under punkt
5), stipuleras dödsstraff för terrorism enligt en definition som kritiserats av
Human Rights Watch för att vara mycket vid och dessutom oklar. Vidare
stadgas att en dödsdom (efter överklagande) i SICT måste verkställas inom 30
dagar. Något system för benådning förekommer inte.
EU vädjar regelbundet till Iraks regering att upphöra med dödsstraffet. Sverige
har under 2007 tagit upp frågan med ett flertal av Iraks politiska ledare, liksom
med ledarna för Kurdistan Regional Government (KRG).
Den s.k. Anfal-rättegången som inleddes i augusti återupptogs i januari 2007
(efter att den huvudanklagade, Saddam Hussein, hade avrättats till följd av
fällande dom i den tidigare s.k. Dujail-rättegången). Fällande domar för
folkmord (tre dödsdomar, två livstidsdomar) avkunnades den 23 juni 2007 mot

fem av de anklagade (bland annat Ali Hassan al-Majid). En sjätte anklagad
frikändes. Rättegången ifrågasattes av flera MR-organisationer. Domarna
överklagades men fastställdes av Högsta domstolen i september 2007.

planerade operationer. Häktningsförhandlingar hålls ofta sent. FN:s kontor för
mänsliga rättigheter har påpekat att kvarhållande av människor utan grund de
facto måste betraktas som godtyckliga frihetsberövanden.

Premiärminister al-Maliki har begärt de tre dödsdömda utlämnade från de
amerikanska häkten där de har hållits. Verkställandet av dödsdomarna måste
godkännas av Presidentrådet, men president Talabani har hittills motsatt sig
avrättning åtminstone i ett av fallen, då han menar att den anklagade officeren
agerade på direkt order. Presidenten har dessutom tidigare markerat att han är
motståndare till dödsstraffet. Företrädare för regeringen i regionen Kurdistan
(KRG) har krävt att domstolens utslag ska respekteras utan politisk
inblandning och att dödsdomarna ska verkställas. Om så inte sker har KRG
aviserat sin avsikt att vända sig till FN för att skipa rättvisa för Anfalkampanjens
offer.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Iraks konstitution (artikel 19) stipulerar att den dömande makten ska vara
oberoende och ingen makt ska stå över denna förutom lagen. Endast lagen ska
reglera brott och straff. En anklagad ska anses oskyldig tills denne har dömts i
en rättvis rättegång. Retroaktiv lagstiftning är förbjuden enligt konstitutionen
(artikel 19), men tillåts om särskilda lagar, dock inte inom straffrätten och
skatterätten, så föreskriver.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt den irakiska konstitutionens artikel 15 har varje individ rätt till liv och
säkerhet. Individers frihet och värdighet ska säkerställas (artikel 37) och staten
ska garantera individens skydd mot själsligt, politiskt och religiöst tvång.
Ogrundade frihetsberövanden är förbjudna enligt konstitutionens artikel
19(12). Rätten att röra sig, resa och bosätta sig fritt i eller utanför Irak
garanteras enligt konstitutionens artikel 44.
Godtyckliga frihetsberövanden utgör ett allvarligt problem i Irak. FN
konstaterar att polisiära och militära operationer ofta har skett genom massiva
ingripanden som har resulterat i att ett växande antal människor har
frihetsberövats utan tydliga skäl och utan tillgång till rättslig prövning. I detta
avseende har stark kritik riktats både mot irakiska myndigheter och mot den
amerikansk-ledda multinationella styrkan från bl a Amnesty International.
Människor anhålls ofta utan att skälen anges och utan formellt åklagarbeslut.
Som motivering till gripanden anges ofta att de sker i enlighet med ”rådande
undantagstillstånd” eller anti-terroristlagen som antogs 2005. Gripanden sker
också i samband med större säkerhetsrazzior som vidtas i Bagdad i olika

Antalet frihetsberövade har ökat kraftigt i Irak under 2007, främst som en följd
av den s.k. säkerhetsplanen för Bagdad. Antalet frihetsberövade i den
multinationella styrkans förvar har ökat särskilt kraftigt under 2007. Enligt
uppgifter från irakiska myndigheter uppgick antalet frihetsberövade i landet till
44 325 i juni 2007. Av dessa var 21 107 under de multinationella styrkans
jurisdiktion och 2 106 under den kurdiska regionalregeringens jurisdiktion,
medan övriga var olika ministeriers ansvar (främst justitieministeriet och
inrikesministeriet). Till detta kommer ett okänt antal frihetsberövade av den
kurdiska säkerhetstjänsten Asayish. MR-organisationen Human Rights Watch
(HRW) riktade i en omfattande rapport i juli 2007 stark kritik mot Asayish och
KRG för att inte ha respekterat de frihetsberövades rätt till rättslig prövning,
rätt till juridiskt biträde samt kontakt med anhöriga. HRW har dock kunnat
besöka ansvariga beslutsfattare och internerade och KRG har visat vilja att
förbättra förhållandena men några konkreta förbättringar har ännu inte
rapporterats.
I mars 2007 antog det kurdiska regionala parlamentet (Kurdistan National
Assembly) en lag om amnesti för frihetsberövade, varefter ett betydande antal
frihetsberövade släpptes.
FN konstaterar att domare och advokater i hela Irak ofta ofredas, vilket strider
mot de grundläggande principerna om staters skyldighet att skydda juridiska

ombud.
Korruptionen i Irak, också inom det irakiska rättsväsendet, uppges vara
omfattande. Anti-korruptionsorganisationen Transparency International
placerar Irak på 178:e plats av 180 i 2007 års Corruption Perception Index,
som beskriver hur mycket korruption som anses förekomma i världens länder.
En hög grad av korruption försvagar rättssäkerheten.
7. Straffrihet
Den multinationella styrkan (MNF) är undantagen från irakisk jurisdiktion och
utövar egen jurisdiktion vad gäller anklagelser riktade mot styrkorna. (CPA
order nr. 17 och nr. 100 samt FN:s säkerhetsrådsresolution 1546). Beträffande
MNF:s agerande sker detta enligt fastställda s.k. Rules of Engagement. MNF
uppger att dessa hålls hemliga av säkerhetsskäl.
Flera olika rättsliga processer har inletts av den amerikanska militären efter
anklagelser mot soldater om övergrepp mot civila irakier. Fyra amerikanska
soldater åtalades för det uppmärksammade Mahmoudiya-fallet den 12 mars
2006, då en irakisk flicka våldtogs och hennes familj mördades. Tre av
soldaterna dömdes i krigsrättegångar under 2006 och 2007 till långa
fängelsestraff, medan målet mot den fjärde ännu ska prövas av en civil domstol
i Kentucky.
Av de åtta marinsoldater som åtalades för händelserna i november 2005, då 24
civila irakier dödades i staden Haditha, har åtalen mot fem av dem lagts ner
(delvis i utbyte mot vittnesimmunitet), medan rättegångarna mot tre av de
högre officerarna fortfarande pågår.
Entreprenörer kopplade till MNF samt deras underleverantörer lyder inte
under irakisk jurisdiktion om den berör deras kontrakt, samt straffrättsligt vad
gäller handlingar som utgör del av deras "officiella aktiviteter". Även denna
straffrihet följer av CPA-order nr. 17. Under 2007 fördes en livlig debatt om
vissa av de utländska säkerhetsföretagens uppträdande i Irak. Debatten utlöstes
av flera uppmärksammade incidenter där främst det amerikanska företaget

Blackwater varit inblandat och där flera civila irakier uppges ha omkommit
och/eller kommit till skada. Flera utredningar av dessa händelser har initierats
av såväl den irakiska, som amerikanska regeringen och en tydligare reglering av
villkor, licensgivning och sanktionsmöjligheter är att vänta.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Enligt Iraks konstitution (artikel 38) ska staten garantera yttrande-, tryck-,
mötes-, och föreningsfrihet. Religionsfrihet garanteras enligt konstitutionens
artikel 41, liksom i de grundläggande principerna (artikel 2 och 3). Av de senare
framgår att islam är Iraks officiella religion och dess grundläggande källa till
lagstiftning. Konstitutionen garanterar den islamska identiteten för majoriteten
av folket, men även rättigheterna för individer att utöva andra religioner (i
konstitutionen nämns särskilt kristna, jezidier och mandéer/sabier).
Lagregleringen av mediernas verksamhet i Irak baseras ännu till del på den
gamla irakiska strafflagen (t.ex. vad avser brott som förtal, ärekränkning,
uppvigling, sekretessbrott etc.) som delvis ersatts av en samling dekret (främst
CPA-ordrarna 14, 65 och 66) som tillkom under den provisoriska
koalitionsregeringens (CPA) tid och som alltjämt är i kraft i avvaktan på
permanent irakisk lagstiftning. Dessutom finns flera uppförandekoder som är
avsedda som riktlinjer för journalistiskt arbete, men som inte är allmänt kända.
Förslag till ny media- och telekommunikationslag behandlas fortfarande av det
irakiska parlamentet.
Journalister och mediearbetare har fortsatt en mycket svår arbetssituation i
Irak. Enligt organisationen Reportrar utan gränser har 152 journalister och 54
medieassistenter dödats i Irak sedan kriget inleddes i mars 2003. 46 journalister
dödades enbart under 2007. 14 journalister är kidnappade och 2 saknas. En
annan organisation, The Committee to Protect Journalists (CPJ) rapporterade
liknande statistik i en rapport i december 2007 och konstaterade att ”arbetet
som journalist i Irak förblir ett av världens farligaste yrken. Mediearbetare jagas
och mördas med skrämmande regelbundenhet. De flesta som dödas är irakier,
av vilka många arbetat för internationella nyhetsbyråer”.

Den irakiska mediesektorn har vuxit kraftigt under de senaste åren. Det gäller
såväl TV, radio som tidningar. Satellitmottagarna är många och internettrafiken
frekvent. Irakiska medier är dock endast i begränsad omfattning politiskt
oberoende. De flesta politiska partier och organisationer stödjer en eller flera
tidningar och TV-stationer. Iraqi Media Network ( IMN), fungerar som irakisk
public service, och förmedlar regeringens budskap. Parallellt med de officiella
och politiskt knutna medierna existerar ett antal mer oberoende tidningar och
TVstationer.
En intressant kartläggning av det irakiska medielandskapet gjordes
2007 av organisationen Media in Cooperation and Transition (MICT) med stöd
av tyska Friedrich Ebert Stiftung. För mer information hänvisas till
www.mictinternational. org respektive www.niqash.org.
FN har i flera rapporter 2007 uppmanat regeringen i regionen Kurdistan
(KRG) att förklara en rad individuella fall där journalister har arresterats eller
trakasserats främst av säkerhetstjänsten Asayish efter att ha skrivit för
regeringen oförmånliga eller oönskade artiklar. Den kurdiska regionala
lagstiftande församlingen har under året behandlat flera lagförslag rörande
journalisters arbete, men ännu utan att fatta beslut om ny lag.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Åsikts-, tanke- och samvetsfrihet garanteras enligt konstitutionens artikel 42.
Rätten att bilda och ansluta sig till föreningar och politiska partier garanteras i
artikel 39. I realiteten begränsas medborgarnas möjligheter att verka politiskt i
hög grad av det svåra säkerhetsläget, där politiska företrädare ofta har varit
måltavlor för terrorism och sekteristiskt våld. Ett embryo till pluralistiskt
politiskt system har etablerats, med en lång rad politiska partier och
valallianser. Flertalet partier har etablerats på sekteristiska grunder. Den
politiska oppositionen har en plattform i parlamentet. Flera grupper har
emellertid valt att stå utanför den politiska processen för att i stället verka
genom religiösa fora eller väpnade miliser. F.d. Baath-partianhängare har hittills
förhindrats från att verka politiskt och därför i många fall slutit sig samman till
väpnat motstånd. Genom ett par försoningslagar som antogs runt årsskiftet

2007/2008 ska vissa lägre rankade f.d. Baath-partister beredas möjlighet att
återintegreras i samhället, även om Baathpartiet som sådant alltjämt är
förbjudet.
De nya politiska institutionerna i Irak har utvecklats långsamt efter valen 2005.
Regeringen har hämmats av en rad avhopp och bojkotter och har därför haft
svårt att lotsa sina lagförslag genom parlamentet. Parlamentet har i sin tur
också blockerats under långa perioder. Vakanser på ministerposter och
ständiga byten av högre befattningshavare har också bidragit till svaga
statsstrukturer. Den utbredda korruptionen är ett annat problem som verkar
inskränkande på respekten för medborgarnas politiska rättigheter såväl på
central, som på regional och lokal nivå.
Tillsättandet av kvinnliga ministrar i regeringen samt ledamöter av den valda
nationalförsamlingen (kvoteringssystem tillämpas) är exempel på en positiv
utveckling inom det politiska livet, även om andelen kvinnor fortfarande är
liten.
Efter de USA-ledda koalitionsstyrkornas invasion befann sig Irak under
ockupation från maj 2003 och styrdes av en provisorisk ockupationsmyndighet
(Coalition Provisional Authority, CPA). Landet återfick sin suveränitet genom
formellt överlämnande den 28 juni 2004. En irakisk interimsregering (Iraqi
Interim Government, IIG) erkändes genom Förenta nationernas säkerhetsråds
resolution 1546 (2004) som antogs den 8 juni 2004. En administrativ lag (Law
of Administration for the State of Iraq for the Transitional Period, TAL)
utarbetades under våren 2004 och gällde som övergångskonstitution fram till
dess att Iraks nya konstitution ratificerades efter en folkomröstning den 15
oktober 2005.
Vissa av de bestämmelser som beslutades av CPA tillämpas fortfarande, andra
har åsidosatts eller ersatts av irakisk lag.
Utländsk trupp finns fortfarande i Irak, i form av en multinationell styrka,
MNF, som till huvuddelen består av amerikanska förband. FN:s säkerhetsråd

har årligen förnyat MNF:s mandat, bl.a. genom resolution 1790 från den 18
december 2007. Det förnyade mandatet löper ut den 31 december 2008.
Den dominerande nationen i MNF är USA med ungefär 160 000 soldater i Irak
i slutet av 2007. Ansvaret för säkerhet och ordning förs successivt över till
irakisk militär och polis. Överlämnandet försvåras starkt av ständiga attacker
mot de nya irakiska förbanden, liksom av infiltration och korruption i dessa.
Den utmaning som möter de irakiska säkerhetsstyrkorna (och dem som
utbildar dessa) är att inte bara att få fram tillräckligt många anställda, utan även
att säkerställa förbandens och enheternas förmåga att verka professionellt och
självständigt i enlighet med rättsstatliga principer.
I de tre kurdiskdominerade provinserna i norra Irak (Dohuk, Erbil och
Sulemaniyeh) råder ett betydande självstyre utövat av den irakiska regionen
Kurdistans regionala regering, KRG. Denna bestod fram till den 21 januari
2006 av två administrationer; en i området kring Erbil styrd av Kurdistan
Democratic Party, KDP och en i området kring Sulemaniyeh kontrollerad av
Patriotic Union of Kurdistan, PUK. Samtidigt med de nationella valen den 30
januari 2005 hölls val till en kurdisk regional lagstiftande församling (Kurdistan
National Assembly). Denna domineras av nämnda två fraktioner som har
kommit överens om den gemensamma KRG-administration som inrättades
den 21 januari 2006 i Erbil. Sammanslagningen till en administration är
emellertid ännu inte fullt genomförd. Säkerhetstjänsten är alltjämt uppdelad.

ILO-definition uppskattas till närmare 30 procent.
Den svåra säkerhetssituationen i många delar av landet innebär att många är
rädda för att ta sig till sina arbeten. Vissa yrken (t.ex. bagare och frisörer)
utövas traditionellt av anhängare av en viss religiös trosriktning (shia eller
sunni), vilket har gjort dem till lättidentifierade måltavlor för det sekteristiska
våldet. På grund av folkomflyttningarna fungerar många arbetsplatser dåligt,
t.ex. när såväl lärare som elever i en skola tvingats flytta för att undgå att bli
offer för sekteristisk förföljelse och våld.
I och med att det tidigare styrande Baath-partiet och den f.d. irakiska armén
upplöstes och ogiltigförklarades har många irakiska tjänstemän, militärer och
poliser blivit arbetslösa. En rad våldsattacker har riktats mot rekryter till de nya
irakiska säkerhetsstrukturerna (polis och militär), liksom mot statstjänstemän
som uppfattas samarbeta med den multinationella styrkan. Arbetsförhållandena
för dessa grupper är mycket svåra och utgör en grogrund för korruption. I juni
2007 lade regeringen fram ett lagförslag, den s.k. Accountability and Justice
Law, som syftar till att enbart de företrädare för den gamla regimen som gjort
sig skyldiga till grova brott ska ställas inför rätta. Övriga ska kunna undgå
bestraffning och återintegreras i samhället. Lagen är politiskt mycket
kontroversiell, men antogs av parlamentet den 12 januari 2008.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Irak har ratificerat sju av ILO:s åtta centrala konventioner (Core Labour
Standards nr 87, om föreningsfrihet, har inte tillträtts). Av de totalt 59
ILOkonventioner som är i kraft i förhållande till Irak, skulle landet ha rapporterat
i 51 fall de senaste tre åren. Detta har inte skett.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Rätten till hälsa garanteras enligt konstitutionens artiklar 30 och 31.
Någon helt tillförlitlig statistik beträffande hälsoläget i Irak är mycket svår att få
fram. Två decennier av väpnade konflikter följt av sanktioner och ytterligare en
väpnad konflikt under 2003, med efterföljande plundringståg och därefter
sekteristiskt betingat våld och terrorattacker, har bidragit till en mycket
oroande hälsosituation.

Det tidigare statskontrollerade lönesystemet har reviderats. En ny löneskala har
fastställts och riktlinjer för befordran utarbetats. En facklig landsorganisation
har etablerats i Irak; Iraqi Federation of Trade Unions. Arbetslösheten i Irak med

Generellt kan konstateras att levnadsstandarden, inklusive hälsoläget, i norra
Irak (Erbil, Dohuk och Sulemaniyeh) är bättre än i övriga delar av landet.
Samtidigt är denna del av Irak ett av världens mest minerade områden vilket

gör den lantbrukande befolkningen mycket utsatt. I de södra och centrala
delarna av landet är hälsosituationen fortsatt svår. Speciellt gäller detta sårbara
grupper såsom barn och ammande mödrar. Hälsoläget för barn är överlag
mycket dåligt (jfr under punkt 15).
Vatten- och sanitetsinfrastrukturen är i ett mycket förfallet tillstånd vilket
skapar ohälsa på många platser i landet. De renings- och pumpstationer som
finns runt om i Irak har ofta slutat att fungera på grund av bristande underhåll
och brist på elektricitet. Stora mängder avloppsvatten släpps fortfarande orenat
rakt ut i floder och vattendrag. Detta, liksom infiltrationen av orenat
avloppsvatten i grävda brunnar, utgör en stor hälsorisk. Organisationen Oxfam
rapporterar i en rapport från juli 2007 att 70 procent av Iraks befolkning saknar
adekvat tillgång till vatten och 80 procent inte har tillgång till effektiva
sanitetslösningar. Diarréer och bristsjukdomar uppges vara vanliga. Under
2007 bröt en större koleraepidemi ut i minst 45 distrikt över hela Irak, med
över 4 500 fall konstaterade i laboratorietester. Totalt sett insjuknade omkring
20 000 människor och något tiotal omkom. En tredjedel av de insjuknade var
barn under fem år. Värst drabbade var städerna Suleimaniye, Kirkuk och Erbil
i norra Irak, men ett mindre antal kolerafall noterades även i Bagdad och andra
större städer.

12. Rätten till utbildning
Rätten till utbildning garanteras enligt konstitutionens artikel 34. Irak har
obligatorisk skolgång från sex till 12 års ålder. Det svåra säkerhetsläget i Irak
gör emellertid att många föräldrar är rädda att skicka sina barn till skolan. Detta
gäller särskilt flickor. Eftersatt underhåll, bristande resurser, isolering och de
väpnade konflikter Irak har lidit av är andra faktorer som på olika sätt bidragit
till att bryta ned utbildningssystemet. Flertalet skolor är i fortsatt behov av
omfattande restaureringsarbeten. Många saknar tillgång till rent vatten och
sanitetsinstallationer.
Enligt en undersökning stödd av UNICEF stod minst 800 000 barn utanför
regelbunden skolgång 2005/2006 redan före de omfattande sekteristiska
våldsdåden och flyktingströmmarna som inleddes i februari 2006.
Enskilda organisationer uppskattar att ungefär en femtedel av barnen i
skolåldern inte går i låg- respektive mellanstadiet. Utbildningsministeriets
siffror visar att 86 procent av barnen började skolan läsåret 2003/04. UNICEF
menar att närvaron kan ha fallit till omkring 65 procent (på grund av den
föränderliga säkerhetssituationen i Irak kan detta variera mycket). Det är inte
ovanligt att barn i stället måste bidra till familjeförsörjningen.

Ett omfattande arbete bedrivs av FN, Världsbanken samt enskilda
organisationer för att förbättra situationen, men projekten försvåras av
säkerhetssituationen. UNICEF har trots detta lyckats fortsätta sitt arbete i Irak
och kunnat uppnå viktiga resultat. Ett stort antal vattenreningsanläggningar har
reparerats vilket har kommit flera miljoner människor till del. UNICEF har
också bidragit till att vaccinera 3,6 miljoner barn mot mässling, påssjuka och
röda hund.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Irak omfattas inte av UNDP:s Human Development Report för 2007/08.
Klart är att den fysiska och psykiska levnadsstandarden i Irak är låg. En stor del
av befolkningen är fortsatt beroende av matpaket för sin överlevnad. Ett
problem med livsmedelsdistributionen är att det riskerar att minska drivkraften
att starta lokal livsmedelsproduktion och på så vis öka möjligheterna till såväl
sysselsättning som uthållig försörjning.

Enligt den nationella utvecklingsplanen för 2005-2007 finns akuta behov inom
många områden, bland annat utrustning och medicin till sjukvården,
vaccinationer samt förbättringar av nätet av vårdcentraler och utbildning av
vårdpersonal.

Irak idag är ett land med ett omodernt hälsovårdssystem, ett bristande system
för vattenförsörjning och vattenrening, otillräcklig eldistribution och ett
utbildningssystem av låg kvalitet. Arbetslösheten är stor och lönerna är låga.
Utbildningssystemets försämring är en orsak till kunskapsflykt från landet.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
I södra Irak, främst i och kring staden Basra, har både den lokala polisen och
flera enskilda organisationer rapporterat om ett ökande våld mot kvinnor ofta
som en följd av religiös extremism. En irakisk kvinnorättsorganisation
rapporterade i december 2007 att fler än 40 kvinnor hade mördats i
Basraprovinsen under de senaste tre månaderna. Skälet skulle ha varit att de inte
burit slöja. Den lokala polisen uppgav samtidigt att 10-15 kvinnor kidnappas
och dödas varje månad i Basra av kriminella gäng och väpnade grupper för att
kvinnorna skulle ha ”brutit mot religiösa och moraliska regler”. Polispatruller
uppges regelbundet hitta oidentifierade, lemlästade kvinnokroppar på avlägsna
platser. Många fall av våld mot kvinnor rapporteras aldrig till polisen och man
måste därför räkna med ett stort mörkertal. Också i Bagdad och i andra delar
av landet rapporteras om liknande företeelser.
I norra Irak, främst i regionen Kurdistan och dess angränsande distrikt, har
antalet rapporterade fall av s.k. hedersrelaterat våld mot kvinnor ökat under
2007. Enligt den regionala regeringens (KRG) egen statistik dödades 255
kvinnor enbart under första halvåret 2007 till följd av brännskador, trubbigt
våld eller skottskador. FN har citerat en högt uppsatt polisman i Erbil som har
uppgett att flertalet av dessa fall varit hedersrelaterade och att 1-2 nya fall
anmäls varje dag. KRG:s premiärminister Nechirvan Barzani har tagit mycket
tydlig ställning emot kvinnovåld i allmänhet och hedersrelaterat våld i
synnerhet. I juni 2007 bildades också en särskild kommitté för att koordinera
arbetet mot kvinnovåld i regionen Kurdistan.
En särskilt uppmärksammad kedja av relaterade våldsdåd inleddes i distriktet
Bashika nära Mosul i Nineveh-provinsen den 7 april, då en 17-årig jezidisk
flicka, Dua Khalil Aswad, stenades till döds av en folkmassa inkluderande ett
par av flickans manliga släktingar. Orsaken ska ha varit att flickan hade setts
umgås med en muslimsk pojke. Mycket starka bilder av mordet publicerades
kort därefter på internet och väckte avsky samtidigt som de gav upphov till
hämndbegär hos olika muslimska grupper. Flera våldsdåd följde. En buss full

med jezidiska och kristna textilarbetare på väg hem till Bashika stoppades av
beväpnade män den 23 april. De kristna fick lämna bussen, medan de minst 20
jezidierna samtliga fördes ut och avrättades mot en vägg. Händelsen ledde i sin
tur till omfattande oroligheter då jezidier attackerade kurdiska kontor i Mosul
och brände kurdiska flaggor. Ett par av jezidierna skadades efter att ha
beskjutits av kurdiska peshmerga-soldater. I augusti genomfördes fyra
självmordsattacker riktade mot jezidier i två städer nära Mosul i vilka över 200
människor dödades och lika många skadades.
Det förekommer att kvinnor "söker skydd" genom att låta sig sättas i fängelse.
Enskilda organisationer har på vissa håll etablerat skyddat boende för kvinnor
som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Den sociala stigmatisering det
medför att ha utsatts för en våldtäkt innebär också att många fall inte anmäls.
Kvinnor är inte representerade i det politiska systemet i en utsträckning som
motsvarar deras andel av befolkningen. Av de 275 parlamentsledamöterna som
valdes i december 2005 är 70 kvinnor, d.v.s. 25 procent. Var tredje kandidat
skulle vara en kvinna på de listor som presenterades inför parlamentsvalet i
december 2005.
15. Barnets rättigheter
Knappt hälften av Iraks befolkning är under 15 år. Drygt fyra miljoner är under
5 år. Enligt Iraks konstitution (artikel 29) ska barnets rättigheter garanteras av
staten och den ska ansvara för att barn och ungdomar lever under sådana
villkor att de kan utveckla sina talanger och färdigheter. Barnen ska också ha
rätt till uppfostran, omsorg och utbildning av sina föräldrar. I många fall väger
tradition och sedvänja i praktiken tyngre än lagen. Trots lagstadgad ålder på 18
år förekommer äktenskap längre ned i åldrarna. Minimiåldern för allmän
värnplikt är 18 år. Den nedre åldersgränsen för frivillig anmälan till väpnad
tjänst är 14 år. Arbete är förbjudet för barn under 14 år, med undantag av
arbete i småskaliga familjeföretag. Det förekommer att barn lämnar skolan eller
aldrig börjar för att i stället arbeta. Den nya konstitutionen tar upp dessa frågor
på ett mer tillfredsställande sätt, men ännu återstår ett stort arbete med
lagstiftning på området och genomförande av densamma.

Antalet gatubarn har ökat markant under senare år. Några institutioner som tar
sig an barn i behov av särskilt skydd finns knappt i Irak, med undantag av vissa
projekt i UNICEF:s regi. Information förekommer om att vissa föräldrar
skickar ut sina barn för att tigga. Många gatubarn fångas upp av den
organiserade brottsligheten för att t.ex. utföra stölder eller slaveriliknande
arbete. Uppgifter om organiserad barnprostitution förekommer. Irakiska
organisationer har startat aktivitetscentra för barn (med böcker, datorer, lärare,
etc.) i Bagdad. Många av dessa har enligt uppgift fått stänga då de hotats av
sekteristiska och kriminella organisationer.
Barnens hälsa har inte förbättrats under året. Tillgången till dricksvatten,
kvalificerad vård och vaccinationer är begränsad. Undernäring hos barn är ett
stort problem som växer när säkerhetsläget försvåras, infrastrukturen för
vattenförsörjning och livsmedelstransporter förstörs och flyktingströmmarna
ökar. En annan mycket stor riskfaktor för barn är det stora antalet landminor
och blindgångare som finns runt om i Irak. Värst är minriskerna i regionen
Kurdistan och i södra Irak.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
FN konstaterade i sina rapporter om de mänskliga rättigheterna att den svåra
situationen för Iraks minoriteter fortsatte under 2007. Som en följd av våld,
hot och förföljelse i många delar av landet fortsatte dessa grupper att fly sina
hem och i många fall fly landet.
Enligt en rapport publicerad av den oberoende MR-organisationen ”Minority
Rights Group International” i februari 2007 hotas flera av Iraks minoriteter av
utrotning, och deras kulturer och traditioner riskerar att förloras. Omkring 10
procent av Iraks befolkning har traditionellt utgjorts av etniska och religiösa
minoriteter såsom kaldéer och andra kristna, armenier, bahai, feili-kurder,
judar, mandéer, palestinier, shabak, turkmener och jezidier. Men de senaste
årens våld och förföljelser har tvingat en stor del av dessa grupper att fly. FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR) har beräknat att närmare en tredjedel av de
irakiska flyktingarna utgörs av personer från minoritetsgrupper. Det irakiska

ministeriet för migration har uppskattat att närmare hälften av Iraks
minoritetsbefolkning har lämnat landet.
UNHCR uppskattar att hälften av Iraks kristna befolkning har flytt landet
sedan 2003. De kristna kyrkorna rapporterade under året en ökning av antalet
sekteristiska attacker mot kristna familjer i stadsdelen al-Dora i Bagdad. I
Mosul fortsatte attackerna mot kyrkor och religiösa ledare.
Fortsatt rapporteras om förföljelse och diskriminering av assyrier och
turkmener i Kirkuk och Mosul. Vad avser situationen för jezidierna, jfr. även
under punkten 14 ovan.
Amnesty International publicerade under 2007 en rapport som
uppmärksammade den svåra situationen, med omfattande MR-överträdelser,
för palestinierna i Irak. Av de omkring 15.000 palestinier som finns kvar i Irak
är många på ständig flykt eller bor i tillfälliga läger.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
I den existerande irakiska strafflagen (kapitel 9) stadgas att homosexuella
handlingar mellan vuxna är olagliga och bestraffas med 7 års fängelse
respektive 10 års fängelse om handlingarna inkluderar en minderårig.
Homosexuella handlingar nämns inte uttryckligen i Iraks nya konstitution, men
i artikel 2 stipuleras att ingen lag får stiftas som strider mot islams etablerade
bestämmelser. Eftersom homosexuella handlingar är förbjudna enligt de flesta
uttolkningar av islamsk lag medför detta en risk för diskriminering på grund av
sexuell läggning.
De homosexuellas situation i det irakiska samhället är i dag mycket lite känd.
Det står emellertid klart att det i Irak traditionellt sett funnits en negativ syn på
homosexualitet och mot att öppet deklarera sin homosexualitet som lever kvar.
18. Flyktingars rättigheter
Flyktingsituationen i och utanför Irak har under 2007 fortsatt att förvärras.
Inne i Irak beräknas åtminstone 2,3 miljoner människor vara på flykt från sina

hem. Hälften av dessa har flytt efter kriget 2003. Antalet internflyktingar har
ökat med över 50 procent motsvarande 1,1 miljoner människor, sedan februari
2006 då det sekteristiska våldet eskalerade. Under de sista månaderna 2007 har
en ström av återvändande flyktingar främst från Syrien kunnat konstateras.
Iraks regering uppger att antalet återvändande familjer kan uppgå till omkring
50 000 (av vilka 40 000 utifrån och 10 000 från andra delar av Irak), vilket
motsvarar omkring 300 000 människor. Viktiga faktorer bakom detta
återvändande är de nya viseringskrav som har införts i Syrien, svårigheter att
försörja sig när besparingarna sinar och de ekonomiska bidrag som irakiska
myndigheter lämnar till dem som reser tillbaka till Irak. Det är ännu för tidigt
att med säkerhet kunna avgöra omfattningen av detta återvändande och om
trenden är uthållig. FN har under hösten 2007, i samarbete med Iraks regering,
utarbetat en plan för flyktingåtervändande (motsvarande 11 miljoner USD)
som i första hand avser 30 000 människor.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrades rättigheter garanteras enligt konstitutionens artikel 32. I
realiteten är emellertid situationen för de funktionshindrade svår. Inte minst
bidrar det ökade sekteristiska våldet och de många väpnade terrorangreppen att
ett stort antal människor får livslånga skador och handikapp (utöver alla de
som förlorar livet eller försvinner). Ett särskilt svårt problem utgörs av det
stora antalet minor, blindgångare och utplacerade sprängladdningar som
lemlästar oskyldiga civila, ofta barn. Den svåra säkerhetssituationen, och de allt
svårare ekonomiska och sociala villkoren i dess spår, innebär dessutom att
möjligheterna till adekvat vård och rehabilitering blir allt färre.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett stort antal enskilda organisationer finns etablerade i Irak. Många av dem
har emellertid liten kapacitet och saknar grundläggande organisationskunskap.
Förutsättningarna för hjälpinsatser och rättighetsbaserade projekt påverkas
negativt av det svåra säkerhetsläget.

De flesta av Iraks ministerier samarbetar i någon form med både nationella och
internationella enskilda organisationer för att förbättra den irakiska situationen
vad gäller mänskliga rättigheter. Vissa internationella enskilda organisationer
som arbetar med mänskliga rättigheter är numera också verksamma i Irak med
mer eller mindre permanent närvaro.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
I Irak är ett stort antal organisationer verksamma inom olika områden, med
direkt eller indirekt koppling till de mänskliga rättigheterna. FN:s program
hanteras i Irak till stor del genom avtal med irakiska och internationella
enskilda organisationer. FN:s verksamhet försvåras kraftigt av att man inte kan
verka brett ute på fältet annat än med mycket strikta restriktioner för
rörelsefrihet och säkerhet och nästan uteslutande med lokal personal.
FN:s Irakmission, United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), har
etablerat ett MR-kontor i Bagdad för att främja mänskliga rättigheter, stödja
uppbyggandet av en nationell kommission för mänskliga rättigheter och Iraks
ministerium för mänskliga rättigheter. Kontoret publicerar rapporter om de
mänskliga rättigheterna varje kvartal.
Mänskliga rättigheter tas kontinuerligt upp i EU:s dialog med irakiska
regeringsföreträdare. EU:s stödinsats för stärkande av rättsstaten i Irak, the
European Union Integrated Rule of Law Mission for Iraq (EUJUST LEX) syftar
till att stödja reformer inom polis- och rättsväsendet och att främja samarbetet
mellan domstolar, åklagare, poli- och kriminalvården. Inom ramen för insatsen
har ca 1400 irakiska tjänstemän genomgått utbildning. Utbildningen omfattar
bland annat mänskliga rättigheter, sektorövergripande samarbete, ledarskap
och utredning av brott. En av EUJUST-LEX- kurserna hölls i Sverige under
2007.
Sverige bedriver ett omfattande utvecklingssamarbete med Irak. Samarbetet
styrs av den svenska landstrategin för Irak, där mänskliga rättigheter utgör en
viktig del. En stor del av det svenska stödet kanaliseras genom EU och FN. En

viktig del av stödet genomförs av olika enskilda organisationer. Som exempel
på projekt relaterade till mänskliga rättigheter kan nämnas det program som
administreras av Olof Palme International Centre (OPIC) och som omfattar en
rad enskilda irakiska organisationer.
Förutom det långsiktiga utvecklings- och återuppbyggnadsarbetet bidrar
Sverige till olika akuta humanitära insatser, t.ex. inom ramen för UNHCR och
Röda Korset (ICRC). Under 2007 bildade FN en särskild krisfond för snabba
insatser. Sverige var det första landet att bidra till denna fond. Internationella
kurser om frågor rörande mänskliga rättigheter har anordnats i Sverige med
irakiska deltagare vid flera tillfällen. Sverige för också en tydlig, bred och
kontinuerlig dialog om mänskliga rättigheter med företrädare för Iraks
regering, myndigheter och enskilda organisationer.

Mänskliga rättigheter i Syrien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Undantagslagarna från 1963 är fortsatt i kraft. Ett stort antal av de fri- och
rättigheter som stadgas i författningen och de centrala FN-konventioner som
Syrien ratificerat inskränks av den verkställande makten. Verkställandet av
dödsstraff återupptogs 2002 och offentliga avrättningar har genomförts. Tortyr
och ofrivilliga försvinnanden förekommer. Antalet godtyckliga
frihetsberövanden förefaller öka och antalet domar mot påstådda islamister är
fortsatt högt. Utreseförbud tillämpas alltmer frekvent mot försvarare av de
mänskliga rättigheterna.
Det statsbärande Baathpartiet dominerar de politiska organen. Rättsväsendet är
inte oberoende och präglas av utbredd korruption. Extraordinära domstolar
används. Media står under statlig kontroll och självcensur är vanligt
förekommande. Tillstånd krävs för all föreningsverksamhet och organisationer
för mänskliga rättigheter nekas regelmässigt tillstånd. Religionsfriheten
respekteras inte fullt ut.
Syrien är ett medelutvecklat land, men utvecklingsnivån uppvisar starka
geografiska och sociala skillnader. Största delen av befolkningen har tillgång till
grundläggande hälsovård och utbildning, men kvaliteten varierar kraftigt.
Diskriminering av kvinnor förekommer, i vissa fall med stöd i lagen. En stor
grupp kurder är statslösa och saknar en rad grundläggande rättigheter.
Omkring 1,5 miljoner irakiska flyktingar uppskattas befinna sig i Syrien.
Viseringstvång för irakier infördes i oktober 2007 och viss återvandring sker.
De irakiska flyktingarna har i princip tillgång till sjukvård och utbildning, men
det uppskattas att en stor del av de irakiska barnen inte deltar i undervisning.
Unga irakiska flickor är en särskilt sårbar grupp.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Syrien har ratificerat följande centrala MR-konventioner:
- Konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna
(ICCPR), men inte dess båda fakultativa protokoll.
- Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna
(ICESCR) .
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW), men inte dess fakultativa protokoll.
- Konventionen mot tortyr (CAT), men inte dess fakultativa protokoll
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och handel med barn.
Syrien har undertecknat men inte ratificerat Romstadgan för den internationella
brottmålsdomstolen (ICC) och konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder. Syrien har inte undertecknat konventionen mot påtvingade
försvinnanden.
Syrien har inte ratificerat 1951 års flyktingkonvention eller dess protokoll från
1967. Den främsta orsaken är avsaknaden av lösning på den arabisk-israeliska
konflikten och de palestinska flyktingarnas rätt till återvändande (se punkt 18).
Syrien har gjort en reservation mot artikel 20 i CAT om FN:s tortyrkommittés
befogenheter. Syrien har också gjort en generell reservation mot artiklar i CRC
och CEDAW i den mån de inte överensstämmer med nationell lagstiftning och
den muslimska shariarätten. I maj 2007 beslutade regeringen att dra tillbaka
Syriens reservationer mot artiklarna 2, 15 (4), 16 (1) (g) och 16 (2) i CEDAW.
Beslutet har ännu inte bekräftats av presidenten.
Den 18 april 2007 inkom Syrien med sin första rapport under
CRCkonventionens tilläggsprotokoll om barn i väpnade konflikter. Rapporten
behandlades av CRC-kommittén i oktober 2007. Den första rapporten under
tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi

lämnades in i februari 2006 och behandlades i september 2006.
Ingen av FN:s specialrapportörer har såvitt känt besökt Syrien.

vara vanligt förekommande. Rapporten noterar vidare att personer som dömts
för islamism behandlas sämre än andra fångar.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Syriens författning straffbelägger användningen av tortyr. Det förekommer
dock omfattande och trovärdiga uppgifter om att tortyr används i samband
med gripanden och förhör av misstänkta. Enligt uppgift är tortyr vanligare i
häkten än i fängelser. Organisationer för mänskliga rättigheter rapporterar att
personer har avlidit efter att ha utsatts för tortyr. Uppgifter om tortyr av
minderåriga har förekommit under 2007. Enskilda som utsatts för tortyr kan
enligt uppgift i Syriens tredje rapport under ICCPR vända sig till domstol.
Ingen offentlig information förekommer dock om tortyrbrott och hur sådana
utreds och behandlas i domstol.

Det uppges att Syrien utvisar iranska medborgare av den arabiska
ahwaziminoriteten till Iran, där de anses riskera dödsstraff. I maj 2006 utvisades
fyra av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) registrerade flyktingar av
ahwaziminoriteten till Iran, där de arresterades. I mars 2007 greps sex ahwazi,
varav fem var registrerade som flyktingar av UNHCR, i Syrien. Åtminstone två
av de gripna uppges ha utvisats till Iran. Enligt en syrisk frivilligorganisation ska
tre ahwazi som utvisats till Iran från Syrien ha dömts till döden under 2007.

Den London-baserade organisationen Syrian Human Rights Committee
(SHRC) uppger att 17 000 personer försvann under 1980-talet och fortfarande
saknas. Flertalet av dessa har troligen haft kopplingar till det förbjudna
Muslimska brödraskapet, som låg bakom en våg av våldsdåd riktade mot
regimen under 1970- och 1980-talen (se även punkt fyra).

Rapporter förekommer om slaveriliknande förhållanden och trafficking av
kvinnor från exempelvis Irak och staterna i före detta Sovjetunionen för
prostitution i Syrien. Handel med kvinnor för hushållsarbete förekommer
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer och verkställandet av dödsstraff återupptogs 2002.
Strafflagen stadgar dödsstraff för bland annat mord, sexuella övergrepp och
sedlighetsbrott samt vissa narkotika- och ekonomiska brott. Dödsstraff kan
även utdömas i fall av politisk karaktär. Brott mot lagen om ”opposition mot
revolutionens mål” från 1964 kan medföra dödsstraff i särskilt allvarliga fall.

Den libanesiska organisationen SOLIDE hävdar att ett hundratal libaneser
saknas i Syrien. Frivilligorganisationen Arab Organisation for Human Rights
uppgav i februari 2007 att ett 50-tal jordanier sitter fängslade eller saknas i
Syrien.

Lag 49 från 1980 stadgar att medlemmar av det förbjudna Muslimska
brödraskapet kan bestraffas med döden. Även våldsbrott som betraktas som
terrorism kan bestraffas med döden. Det förekommer ingen offentlig
information om antalet dödsdomar.

Ansvaret för häkten och fängelser delas mellan Inrikesministeriet,
Försvarsministeriet och säkerhetstjänsterna. Rapporten ”State of Prisons in
Syria”, som publicerades i september 2007 av syriska National Organization for
Human Rights (NOHR-S), bygger på uppgifter från före detta fångar. Rapporten
konstaterar bland annat att de flesta fängelseceller är trånga och saknar ljus och
ventilation. Problem med överbeläggning gör att upp till 175 fångar ibland
tvingas leva på en yta av drygt 40 kvadratmeter. Maten är undermålig och brist
på vatten är ett återkommande problem. Långa perioder av isolering uppges

Under 2007 har flera dödsdomar utfärdats av säkerhetsdomstolen (se punkt
sex) för medlemskap i Muslimska brödraskapet. Domarna har i varje enskilt fall
omvandlats till 12 års fängelse.
Offentliga avrättningar förekommer åter sedan 2006. Den 10 juli 2007 hängdes
Mustafa Mohammad al-Shamali, som dömts för våldtäkt och mord på en
fyraårig flicka, offentligt i al-Nashabia utanför Damaskus. Den 25 oktober
2007 hängdes fem män i 20-årsåldern på ett torg i centrala Aleppo. Samtliga

hade dömts till döden för grova våldsbrott av en extraordinär militär domstol.
EU protesterade med en démarche i december 2007 mot återupptagandet av
offentliga avrättningar och uppmanade Syrien att införa moratorium på
dödsstraffet som ett första steg mot avskaffande.
Det finns ingen offentlig debatt om dödsstraff.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden av oppositionella, företrädare för mänskliga
rättigheter, politiskt aktiva kurder och påstådda islamister förefaller öka i
omfattning. Det förekommer att personer arresteras utan att de anhöriga
informeras. Under 2007 har det även förekommit rapporter om att anhöriga till
oppositionella, företrädare för mänskliga rättigheter eller påstådda islamister
tagits i förvar eller trakasserats. Säkerhetstjänsterna har under 2007 vid flera
tillfällen hindrat oppositionella från att mötas.
Den 24 april 2007 dömdes advokaten Anwar al-Bunni, en av tio personer som
undertecknat den så kallade Beirut-Damaskusdeklarationen, till ett femårigt
fängelsestraff ”för spridande av falsk information som kan försvaga den
nationella känslan”. EU protesterade mot domen genom ett offentligt
uttalande. Den 14 november 2007 inleddes en ny rättegång mot al-Bunni,
denna gång i en militärdomstol, efter att fängelsevakter beslagtagit ett
dokument där al-Bunni kritiserar Social- och arbetsmarknadsministeriet.
Observatörer från EU-ambassaderna i Damaskus, inklusive den svenska, har
varit närvarande vid rättegångarna.
Författaren Michel Kilo och Mahmoud Issa, även de undertecknare av BeirutDamaskus-deklarationen, dömdes den 13 maj 2007 till tre års fängelse, bland
annat för ”försvagande av den nationella känslan i krigstid”. EU-observatörer,
däribland svenska, har varit närvarande vid rättegångarna.
Ytterligare fem av de tio intellektuella som dömdes till mellan två till tio års
fängelse i samband med den så kallade Damaskusvåren 2001 släpptes den 18
januari 2006, inklusive de före detta parlamentarikerna Riad Seif och Mahmoun

al-Homsi. Ekonomiprofessorn Aref Dalila, som uppges ha hälsoproblem,
dömdes till tio års fängelse och avtjänar fortfarande sitt straff.
Två av de frisläppta från Damaskusvåren, Habib Saleh och Kamal Labwani,
arresterades igen i maj respektive november 2005. Habib Saleh ska enligt
syriska frivilligorganisationer den 15 augusti 2006 ha dömts till tre års fängelse
av en militärdomstol i Homs, anklagad bland annat för att ha ”försvagat den
nationella känslan” och ”uppmanat till etnisk och religiös konflikt”. Labwani
dömdes den 10 maj 2007 till livstids fängelse för att ha ”kontaktat eller
konspirerat med främmande makt för att inleda en aggression mot Syrien”.
Livstidsdomenomvandlades till 12 års fängelse. EU-observatörer, också svenska,
har varit närvarande vid rättegången mot Labwani. EU har protesterat mot
domen i ett offentligt uttalande. Utrikesminister Carl Bildt kritiserade i ett
uttalande den 15 maj 2007 fängelsedomarna mot Kilo, al-Bunni, Issa och
Labwani.
Den 1 maj 2006 greps Fateh Jamous efter en resa till bland annat Sverige. Han
släpptes mot borgen den 12 oktober 2006 men är enligt Amnesty International
fortsatt åtalad för ”spridande av falska nyheter utomlands till skada för staten”.
EU-observatörer, också svenska, har under 2007 varit närvarande vid Jamous
rättegång. Jamous dotter Maya Jamous, som arbetar som journalist, har kallats
till förhör av säkerhetstjänsten under hösten 2007.
Ett trettiotal medlemmar av paraplyorganisationen för mänskliga rättigheter
Damaskusdeklarationen greps i början av december 2007 efter att ha deltagit i
ett möte i gruppen den 1 december. De flesta släpptes efter några timmar, men
flera personer hålls fortfarande i förvar. Ytterligare gripanden av medlemmar i
Damaskusdeklarationen har följt under december 2007 och januari 2008. EU
kritiserade gripandena i ett uttalande den 31 december 2007.
Sju manliga studenter greps under våren 2006 för deltagande i en ungdomsgrupp
som bland annat ska ha träffats för att diskutera demokrati. Rättegången
inleddes i säkerhetsdomstolen den 26 november 2006. Det förekommer uppgifter
om att männen inte tillåtits kommunicera med omvärlden under tiden de

hållits i förvar och att de ska ha utsatts för tortyr. Männen dömdes den 17 juni
2007 till mellan fem och sju års fängelse.
Antalet godtyckliga arresteringar av påstådda islamister har ökat sedan den 11
september 2001. På senare år tycks myndigheternas inställning till misstänkta
islamistiska fundamentalister ytterligare ha skärpts. Företrädare för mänskliga
rättigheter uppskattar att islamister utgör den största gruppen bland dem som
fängslas för sina åsikter. Den 2 juni 2006 sköts flera personer med påstådda
kopplingar till den islamistiska organisationen Jund Ash-Sham ihjäl vid en
sammandrabbning med polis i centrala Damaskus. Företrädare för mänskliga
rättigheter uppger att de ihjälskjutna var unga män mellan 14 och17 år och
ifrågasätter trovärdigheten i myndigheternas uppgifter om incidenten och Jund
As-Shams existens.
Det uppges vara förhållandevis enkelt för flertalet syriska medborgare att få
passhandlingar från myndigheterna och att lämna landet utan att i förväg
ansöka om utresevisering. Kvinnor kan få pass och lämna landet utan makes
godkännande. Gifta män kan ansöka om utreseförbud för hustrur, till exempel
med hänvisning till vårdnad av barn eller anklagelser om exempelvis stöld.
Hustrur kan överklaga reseförbud i domstol. Mödrar kan inte utan sina barns
fars godkännande ansöka om pass för barnen. Faderns godkännande krävs
även för att barnen ska få fortsatt obligatorisk utresevisering. Män med
bakgrund inom försvaret måste söka tillstånd före utresa. Offentliganställda
behöver arbetsgivarens tillstånd för att resa utomlands. Syriska medborgare
som återvänder till Syrien efter utlandsvistelse utan passhandling, och som inte
kan ge en rimlig förklaring till varför de saknar denna handling, kan under
några år fråntas rätten att inneha en passhandling.
Vissa av de statslösa kurderna nekas både id-handling och resedokument (se
punkt 16).
Syriska myndigheter belägger regelmässigt företrädare för mänskliga rättigheter
med utreseförbud för att förhindra att de deltar i konferenser eller möten
utomlands. I ett uppmärksammat fall 2007 nekades den före detta

parlamentarikern och politiske fången Riad Seif tillstånd att resa utomlands för
cancerbehandling. EU protesterade mot detta i en deklaration den 27
september 2007.
Resor till Israel är förbjudna. Syriska medborgare som misstänks ha besökt
Israel kan ställas inför rätta.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Författningen skyddar i princip grundläggande fri- och rättigheter, men sätts ur
spel genom undantagstillståndet som varit i kraft sedan 1963. Under
undantagstillståndet tillåts den verkställande makten vidta en rad extraordinära
åtgärder utan föregående beslut från rättslig instans. Till dessa åtgärder hör
mötesförbud, kontroll och konfiskation av tryckt material, genomsökning av
hus eller företag, arresteringar med mera. FN:s kommitté för de mänskliga
rättigheterna uttryckte 2005 oro för att tillämpningen av undantagslagarna på
flera punkter står i strid med folkrätten.
Domstolarna står i ett beroendeförhållande till den verkställande makten.
Mutor är vanligt förekommande. Det förekommer att advokater som tar sig an
politiska fall trakasseras av säkerhetstjänsterna eller beläggs med yrkesförbud.
Rättegångarna i den så kallade säkerhetsdomstolen uppvisar stora brister i
rättssäkerhet. Säkerhetsdomstolen inrättades 1968 för att behandla fall som rör
”opposition mot revolutionens mål” (se punkt fyra) och andra mål som anses
beröra den nationella säkerheten, ett begrepp som även används i mål mot
politiskt aktiva kurder, oppositionella, företrädare för mänskliga rättigheter och
påstådda islamister.
Presidenten har i egenskap av högsta beslutande instans för undantagslagarna
rätt att besluta vilka mål som ska behandlas i säkerhetsdomstolen. En dom i
säkerhetsdomstolen kan inte överklagas, men påföljden granskas av
inrikesministern,
som kan fastställa, ogiltigförklara eller ändra domen. Försvarare ges
inte tillfälle att träffa den tilltalade eller att ta del av åtalsakten före rättegången.

Som regel tillåts inte muntligt försvar. Brottsrubriceringarna är i regel mycket
generella och bevisprövningen följer inte internationell standard. Domstolen
tar inte hänsyn till påståenden om att bekännelser framtvingats under tortyr.
Frikännanden förekommer i ett fåtal fall, men ofta utdöms långa straff som
inte kan anses stå i proportion till åtalspunkterna.

kriminalitet. Korruptionen är omfattande och bidrar till att rättssystemet sätts
ur spel. Det förekommer rapporter om ett stort antal domar i civilmål mot
staten som inte kunnat verkställas, till exempel i fall då staten dömts att betala
skadestånd till enskilda. Detta undergräver allmänhetens förtroende för
rättsväsendet och bidrar till att ytterligare urholka respekten för lag och rätt.

Säkerhetsdomstolens rättegångar offentliggörs normalt inte, men
underhandsinformation om rättegångarna sprids via lokala
frivilligorganisationers nyhetsbrev. Observatörer från EU-ambassaderna i
Damaskus, inklusive den svenska, har efter förfrågan kunnat närvara vid
rättegångar vid säkerhetsdomstolen sedan 2004.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Författningen garanterar rätten att uttrycka sig fritt i tal och skrift, men med
hänvisning till undantagslagarna görs omfattande inskränkningar i dessa
rättigheter. Offentliga politiska åsikter eller aktiviteter som ifrågasätter rådande
system eller det högsta ledarskapet tolereras inte. Lagen om ”opposition mot
revolutionens mål” stadgar fängelse eller till och med dödsstraff för den som
uttrycker oppositionella åsikter. De politiska fora för dialog som uppstod efter
president Bashar al-Assads tillträde vid makten år 2000 har gradvis tvingats
stänga. Sommaren 2005 stängdes det sista av dem, det så kallade Attassiforumet.
Under 2007 har oppositionella vid ett flertal tillfällen hindrats att
genomföra möten och presskonferenser.

Det finns militärdomstolar som med hänvisning till undantagslagarna även
behandlar civila mål. Under 2006 och 2007 har flera oppositionella, företrädare
för mänskliga rättigheter och kurder ställts inför rätta i militärdomstolar, vars
rättegångar är offentliga. Flera politiska mål har under de senaste åren också
behandlats inom ramen för det ordinarie domstolssystemet. Dessa rättegångar
är med undantag för domstolsförhören offentliga. EU-observatörer, också
svenska, har varit närvarande vid rättegångar i såväl militärdomstol som
ordinarie domstol i fall som bedömts vara politiska.
Det finns formellt inga skillnader i mäns och kvinnors tillgång till rättsväsendet,
möjligen med undantag för familjerättsliga frågor (se punkt 14).
Situationen för statslösa kurder är generellt besvärlig, inklusive tillgången till
rättsapparaten.
Syrien saknar ombudsmannainstitutioner.
7. Straffrihet
Omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna begås inte minst av de
många säkerhetstjänsterna, vars verksamhet de facto står utanför rättslig
kontroll. Endast i ett fåtal fall får dessa kränkningar något rättsligt efterspel.
Till de brottstyper som sällan bestraffas hör mutbrott och annan ekonomisk

I Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2007 hamnar Syrien på plats
154 av 169. Media står under statlig kontroll och självcensur är vanligt
förekommande.
Direktcensur förekommer. Presslagen från 2001 öppnade för
privata media, men förbjuder publicering av information som anses kunna
skada den ”nationella säkerheten, samhällets enighet, arméns säkerhet,
respekten för landet och landets ära och den syriska ekonomin”. Journalister
och publicister som bryter mot lagen riskerar fängelsestraff i upp till tre år och
höga böter. Därtill har myndigheterna enligt gällande lagstiftning rätt att stänga
berörd tidning eller förlag.
Lagen om Journalistförbundet slår fast att förbundet aktivt ska sträva efter att
förverkliga Baathpartiets direktiv. Journalister måste i praktiken vara
medlemmar i Journalistförbundet för att kunna arbeta. Det förekommer att
journalister arresteras och utsätts för hot och trakasserier av säkerhetstjänsterna.

Det förekommer även hot och smutskastning av oliktänkande i
försök att hindra dessa från att uttrycka och sprida sina åsikter, liksom mot
advokater som försvarar oliktänkande.
Internetanvändningen har ökat snabbt under de senaste åren. Internetkafeer
har öppnat i de större städerna. Idag uppskattas över en miljon syrier ha tillgång
till Internet. Internet kontrolleras av säkerhetstjänsterna och en rad hemsidor
blockeras. De populära hemsidorna Youtube och Facebook samt bloggportalen
Blogspot har blockerats under 2007 och det har rapporterats att även
e-posttjänsten Hotmail tidvis varit blockerad. Organisationer för mänskliga
rättigheter uppger att ett antal personer under senare år åtalats med hänvisning
till framför allt nationell säkerhet efter publikationer eller korrespondens på
Internet.
I vissa fall publiceras avvikande syriska åsikter i libanesiska eller regionala
tidningar eller arabiska TV-kanaler med stor tittarkrets i Syrien.
Författningen medger privata föreningar, men ger staten möjlighet att införa
begränsningar. Tillstånd krävs för all föreningsverksamhet. En diskussion kring
revidering av föreningslagstiftningen fördes under 2005 men förefaller ha lagts
på is. Flertalet registrerade enskilda organisationer är av välgörenhetskaraktär
eller står nära statsmakten. Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter
nekas regelmässigt registrering eller avstår från att ansöka om registrering för
att undvika avslag. Ett antal grupper, framför allt organisationer för mänskliga
rättigheter och kurdiska partier, verkar därmed utan rättslig grund, vilket gör
dem särskilt sårbara. Deras verksamhet har varit fortsatt svår under 2007 (se
punkt 20). Många möten förbjuds och de möten som tillåts bevakas av
säkerhetstjänsten.
Utländska enskilda organisationer har mycket svårt att få tillstånd att verka i
Syrien. Under 2007 har syriska Röda halvmånen fått regeringens uppdrag att
ackreditera utländska enskilda organisationer som vill arbeta med irakiska
flyktingar i Syrien. Processen är långdragen och i ännu december 2007 hade
ingen utländsk organisation fått ackreditering.

Religionsfriheten är fastslagen i författningen men inskränks av bland annat
den allmänna bristen på yttrandefrihet. I praktiken kan det vara svårt att fritt
välja en annan religion än sina föräldrars eller att gifta sig med en person av en
annan religionstillhörighet, inte minst på grund av avsaknaden av civil
äktenskapslagstiftning.
Det går dock bra för en person att konvertera till islam men
inte tvärtom. Missionerande verksamhet är inte förbjuden i lag men uppskattas
inte av myndigheterna. Jehovas Vittnen är förbjudna sedan 1964 och betraktas
som en sionistisk organisation. Fredagsbönerna övervakas i regel av
säkerhetstjänsten. Religiösa samfund måste vara registrerade hos syriska
myndigheter.
Rätten att bilda fackföreningar garanteras av författningen. I praktiken kan inte
arbetstagare organisera sig i från staten oberoende fackföreningar. Alla
fackföreningar måste tillhöra det enda centrala förbundet Allmänna
fackföreningsfederationen.
Detta domineras i sin tur av det statsbärande Baathpartiet. Lagen
förbjuder inte strejker, men strejkrätten begränsas i praktiken av de allmänna
inskränkningarna i församlingsfriheten.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Syrien är formellt en sekulär stat. Enligt författningen är Baathpartiet
statsbärande parti och garanteras majoritet i parlamentet och andra centrala
statliga institutioner. Den politiska oppositionen är splittrad och hårt kontrollerad
avstatsmakten och har inte möjlighet att öppet delta i det politiska livet.
Författningen stadgar att presidenten ska vara muslim. Presidenten, som också
är överbefälhavare för de väpnade styrkorna och generalsekreterare för
Baathpartiet, väljs indirekt av folket, som endast kan rösta för en kandidat som
utsetts av parlamentet. Det senaste presidentvalet ägde rum den 27 maj 2007.
Enligt officiella uppgifter röstade 97,6 procent av väljarna för den sittande
presidenten Bashar al-Assad, som var den ende kandidaten. Valdeltagandet

uppges officiellt ha varit 95,8 procent.
Författningen slår fast principen om maktdelning mellan statens verkställande,
lagstiftande och dömande grenar. Samtidigt ger den presidenten funktioner
inom alla tre områdena. Presidenten är högsta beslutande instans för
undantagslagarna och har i denna egenskap långtgående befogenheter.
Parlamentet består av 250 ledamöter som väljs i direkta val vart fjärde år. Jämte
Baathpartiet ingår ett tiotal godkända partier i Nationella Progressiva Fronten
(NPF), som är garanterad två tredjedelar av parlamentsplatserna. Resterande
tredjedel är reserverad för oberoende – men av statsmakten godkända –
kandidater. Det senaste parlamentsvalet ägde rum den 22 april 2007 och kan
inte betecknas som vare sig fritt eller rättvist. Parlamentet tar inga egna initiativ
och dess roll är begränsad till att ge synpunkter på regeringens lagförslag. En
lag om politiska partier har under ett antal år sagts vara under utarbetande, men
inga detaljer är kända om detta lagförslag.
I praktiken förekommer såväl religiös och etnisk som geografisk kvotering till
exempelvis regering och parlament. Viss hänsyn tas i praktiken även till
balansen mellan kvinnor och män (se punkt 14). Det förekommer etniska
minoriteter i parlamentet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Syrien är medlem i Internationella arbetsorganisationen (ILO) och har
ratificerat samtliga åtta centrala konventioner:
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (87 och 98)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (100 och 111)
- Förbud mot tvångsarbete (29 och 105).
- Förbud mot barnarbete (138 och 182)
Diskriminering i arbetslivet är ett mindre problem i Syrien. Palestinier och
kurder (med undantag för statslösa kurder) liksom andra religiösa och etniska
grupper hävdar sig väl på arbetsmarknaden och åtnjuter i princip samma

rättigheter som syrier. Vissa begränsningar råder för judar. Ett problem för
flertalet syriska arbetstagare är att lönerna är låga i förhållande till
levnadskostnaderna, som på senare år ökat kraftigt.
Officiellt är arbetslösheten cirka 12 procent. Inofficiellt menar många att den
kan vara uppemot 20-30 procent eller ännu högre, särskilt i landets nordöstra
del. Inte minst ungdomar drabbas hårt. Cirka 40 procent av befolkningen är
under 15 år och mer än 200 000 ungdomar beräknas träda in på arbetsmarknaden
varje år. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är endast drygt
20 procent, att jämföra med cirka 75 procent bland män. Lagen föreskriver
samma lön för kvinnor och män, men det är inte känt i vilken utsträckning
detta respekteras i praktiken.
Personer som ansöker om statlig anställning måste ha säkerhetstjänsternas
godkännande. Ett arbetsrättsligt problem som framhålls av företrädare för
mänskliga rättigheter är att statligt anställda enligt lagen kan avskedas av
premiärministern utan att skäl framförs. Beslutet kan enligt uppgift inte
överklagas.
Det rapporteras att 17 statstjänstemän som undertecknade Beirut12
Damaskus-deklarationen (se punkt åtta) ska ha avskedats på detta sätt i juli
2006.
Oberoende fackföreningar förekommer inte (se punkt åtta)
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Stora framsteg har gjorts inom hälsosektorn under de senaste tre decennierna.
Barnadödligheten, liksom mödrars död i barnsäng, har minskat kraftigt.
Tillgången till sjukvård uppvisar dock fortfarande stora geografiska och sociala
skillnader (se även punkt 18). Enligt statistik från Världshälsoorganisationen
(WHO) har 95 procent av befolkningen tillgång till grundläggande hälsovård,
även om kvaliteten inte alltid är tillfredsställande. Mer kvalificerad vård erbjuds
av privata sjukhus i större städer, men till en hög kostnad.

Det stora antalet irakiska flyktingar som strömmat in i Syrien sedan 2003 har
viss tillgång till det syriska hälsovårdssystemet. Flyktingarna utgör en stor
belastning för systemet, som redan tidigare led av resursbrist.

formellt delta i undervisningen, men praktiska hinder medför att
uppskattningsvis 30 procent av de irakiska barnen mellan sex och elva år inte går
i skolan.

12. Rätten till utbildning
Tillgången till grundläggande utbildning för det stora flertalet är relativt god.
Andelen kvinnor inom utbildningssystemet är dock lägre på alla nivåer. Den
obligatoriska skolåldern höjdes 2002 från 12 till 15 år. På grund av landets unga
befolkning (se punkt tio) och den stora mängden irakiska flyktingar är
utbildningssystemet för närvarande utsatt för stort tryck.

Det förekommer ingen utbildning i mänskliga rättigheter, möjligtvis med
undantag för allmänna kurser i internationell rätt för juridikstuderande på
högre nivåer.

Andelen läskunniga bland befolkningen över 15 år uppgick enligt FN:s
utvecklingsorgans ,UNDP, Human Development Report 2006 till 79,6 procent,
att jämföra med knappt 65 procent 1990. Läskunnigheten är sämre bland
kvinnor, i synnerhet de äldre. Enligt UNDP var 73,6 procent av kvinnorna
läskunniga jämfört med 86 procent av männen. Skillnaden mellan könen är
betydligt mindre bland ungdomar. Läskunnigheten bland ungdomar mellan 15
och 24 år är cirka 92 procent.
I en rapport framtagen 2005 av UNDP i samarbete med den syriska regeringen
konstateras att bristerna i landets utbildningssystem har negativa effekter för
landets utveckling. Rapporten uppskattar att 25 procent av barnen inte
fullföljer grundskolan, något som är vanligare på landsbygden och bland
flickor. Antalet ungdomar som fortsätter till gymnasiet minskar, liksom antalet
som fortsätter till statliga universitet Mindre än hälften av gymnasiestudenterna
uppges fortsätta till högre studier.
Statliga skolor är avgiftsfria. Skoluniform är obligatorisk. Privata skolor tillåts
på alla nivåer efter godkännande från myndigheterna. Exempelvis har flera
kristna samfund sina egna skolor och tillåts undervisa på exempelvis armeniska
eller arameiska. Kurder tillåts däremot inte undervisning på kurdiska.
Det förekommer begränsningar i icke-syriers rätt till fri undervisning,
exempelvis statslösa kurder (se punkt 16). Barn till irakiska flyktingar tillåts

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Enligt UNDP tillhör Syrien de medelutvecklade länderna. Syrien hamnar på
plats 108 i UNDP:s utvecklingsindex (Human Development index) för 2007.
Några nyckelfaktorer i denna beräkning är medellivslängd (73,6 år),
läskunnighet bland vuxna (79,6 procent) och BNP per capita (1 293 USD). Det
förekommer stora geografiska och sociala variationer i medellivslängd,
läskunnighet och inkomst.
Den första rapporten om fattigdom i Syrien publicerades i juni 2005 som ett
led i ett samarbete mellan UNDP och den syriska regeringen. Den viktigaste
slutsatsen var att nära två miljoner personer (11,4 procent av befolkningen)
mellan 2003 och 2004 inte kunde tillfredställa sina grundläggande behov,
inklusive behovet av mat. Med ett vidare fattigdomsmått kan omkring 5,3
miljoner personer (drygt 30 procent) anses vara fattiga.
Fattigdomen minskade i Syrien mellan 1996 och 2003, men samtidigt ökade
inkomstklyftorna såväl geografiskt som socialt. Fattigdomen är idag utbredd i
de nordöstra delarna av landet, både i städer och på landsbygden. I de urbana
södra delarna av landet är fattigdom ovanligt, medan kustregionen och de
mellersta delarna av landet har medelhög fattigdomsnivå.
Kvinnors och mäns köpkraftsanpassade inkomster skiljer sig enligt UNDP
kraftigt åt. Kvinnors tillgång till kapital och deltagande i det lönade arbetslivet
är betydligt mindre än mäns. Kvinnors förväntade medellivslängd (75,4 år) är
dock högre än mäns (71,8).

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnans rättigheter
Kvinnors och mäns jämställdhet slås fast i författningen. Syrien ratificerade
CEDAW-konventionen 2003 med vissa generella reservationer (se punkt två).
I maj 2007 beslutade regeringen dra tillbaka Syriens reservationer mot
artiklarna 2, 15 (4), 16 (1) (g) och 16 (2) i CEDAW. Beslutet har ännu inte
bekräftats av presidenten.
Trots att författningen slår fast kvinnors och mäns jämställdhet finns
lagstiftning som verkar diskriminerade mot kvinnor, framför allt
familjelagstiftningen men även vissa lagrum i strafflagen (se nedan). Kvinnors
sociala situation skiljer sig åt mellan stad och landsbygd liksom mellan olika
samhällsgrupper. Vissa sociala traditioner verkar diskriminerande mot kvinnor.
Statliga Syrian Commission for Family Affairs (SCFA) och United Nations
Development Fund for Women (UNIFEM) publicerade 2006 en studie om
kvinnors politiska deltagande i Syrien, som framställs som det främsta i
regionen efter Tunisien. Syrien har två kvinnliga ministrar och en kvinnlig
vicepresident.
Kvinnors andel i parlamentet uppgår till 12 procent. Syrien hamnar
på plats 108 i UNDP:s genderrelaterade utvecklingsindex.
Religiösa domstolar beslutar i familjerättsliga frågor, som följer
religionstillhörighet vad gäller äktenskap och skilsmässa. I övriga
familjerättsliga frågor, till exempel vårdnad av barn, arv och adoption, gäller den
muslimska shariarätten för alla, även icke-muslimer. Shariarätten verkar
diskriminerande mot kvinnor på en rad områden. Enligt shariarätten förlorar
kvinnan vårdnaden av barnen till maken om hon gifter om sig eller när barnen
uppnått en viss ålder (13 år för söner respektive 15 år för döttrar). Det finns även
begränsningar i mödrars vårdnadsrätt fram till denna ålder och de kan inte utan
faderns medgivande besluta i frågor som rör barnet, till exempel när det gäller
resor och bostad. En far kan begära reseförbud för ogifta döttrar och en make
kan påsamma sätt begära reseförbud för sin hustru (se punkt sex).

Minimiålder för att ingå äktenskap är 17 år för kvinnor och 18 år för män. Det
är svårare för kvinnor än för män att ta ut skilsmässa, dels på grund av striktare
regler för kvinnor, dels på grund av avsaknaden av krav på maken att betala
underhåll och dela egendom som införskaffats under äktenskapet. Däremot
måste mannen betala en med kvinnans föräldrar överenskommen summa i
form av hemgift, där hälften går till kvinnan vid eventuell skilsmässa.
Arvsrätten tolkas så att kvinnor endast ärver hälften jämfört med män. Ett skäl
till detta uppges vara att män har livslångt försörjningsansvar för föräldrar och
ogifta systrar. Gifta män har även försörjningsplikt gentemot hustrur och barn.
Polygami är tillåtet för muslimska män och förekommer i begränsad ut15
sträckning, främst på landsbygden. Kvinnor kan inte anses vara diskriminerade
när det gäller rätten att äga eller bruka mark.
Även sekulär lagstiftning diskriminerar kvinnor i vissa fall. Lagstiftningen
förutser till exempel strafflindring vid så kallade hedersrelaterade mord.
Organisationer för mänskliga rättigheter uppskattar att 200-300 kvinnor om
året faller offer för mord i hederns namn. Den offentliga diskussionen om så
kallat hedersrelaterat våld är begränsad, men mordet på 16-åriga Zahra Ezzo i
januari 2007 väckte stor uppmärksamhet. Syriens stormufti har uttalat sig för
avskaffandet av paragraf 548 i strafflagen, som stadgar strafflindring vid mord i
hederns namn.
Våld inom familjen faller under strafflagens allmänna paragraf om misshandel.
Våldtäkt inom äktenskapet är explicit undantaget från strafflagens paragraf om
våldtäkt. Lagen förutser straffrihet för män som gifter sig med den kvinna de
våldtagit. Skamproblematiken gör att våldtäkter sällan anmäls. Otrohet
definieras som ett brott både för kvinnor och för män. Kvinnors otrohet kan
dock ge dubbelt så långt straff (upp till två års fängelse) som mäns och kräver
betydligt lägre bevisnivå för fällande dom.
Baathpartiets kvinnoorganisation publicerade tillsammans med UNIFEM
under 2006 den första officiella studien om våld mot kvinnor. Enligt studien
har en fjärdedel av landets kvinnor utsatts för fysiska eller verbala övergrepp.

Det förekommer rapporter om människohandel med kvinnor från framför allt
Irak och staterna i före detta Sovjetunionen för prostitution i Syrien.

Flickor och pojkar har enligt lagen samma rättigheter till utbildning och
sjukvård.

Människohandel med kvinnor för hushållsarbete från bland annat Sydostasien
förekommer också. En rapport av UNICEF från augusti 2007 visar att irakiska
flickor som vistas i Syrien som flyktingar är särskilt sårbara. I januari 2007
arrangerade inrikesministeriet i samarbete med Internationella
migrationsorganisationen (IOM) en workshop om människohandel i syfte att
utarbeta ny lagstiftning.

I praktiken är andelen flickor inom utbildningssystemet lägre på alla
nivåer. På landsbygden kan sociala värderingar och traditioner inverka negativt
på flickors möjlighet till utbildning och arbete (se punkt 12). Statslösa kurdiska
barn saknar en rad rättigheter (se vidare under punkt 16).

15. Barnets rättigheter
Syrien har ratificerat CRC-konventionen och dess två tilläggsprotokoll om barn
i väpnade konflikter och handel med barn. En nationell handlingsplan för barn
antogs 2005.
Den offentliga diskussionen om gatubarn och barnprostitution förblir
begränsad. Åtal kan väckas mot barnmisshandel under strafflagens allmänna
paragraf om misshandel. Våldtäkt mot barn omnämns specifikt och kan
bestraffas med upp till 21 års fängelse beroende på barnets ålder. CRCkommittén
har rekommenderat Syrien att införa särskild lagstiftning som
förbjuder alla former av våld mot barn, inklusive sexuella övergrepp. En
konferens om utbildning av specialister för att hantera övergrepp mot barn
organiserades i oktober 2006.
Barn mellan tio och arton års ålder kan dömas av en administrativ
ungdomsdomstol till förvar i särskilda ungdomsinstitutioner. Institutionerna ska
fungera som uppfostringsanstalter, men i praktiken råder fängelseliknande och
undermåliga förhållanden. Föräldralösa och marginaliserade barn med sociala
problem och barn som riskerar att utsättas för så kallat hedersrelaterat våld
hålls tillsammans med barn som har begått brott. De vanligaste brotten är
stöld, vapeninnehav och tiggeri. UNICEF bedriver sedan 2004 ett program för
att utbilda ungdomsinstitutionernas personal och poliser som kommer i
kontakt med barn.

Syrien har ratificerat ILO:s (International Labour Organization) konventioner
om förbud mot barnarbete (se punkt tio). Minimiåldern för barnarbete har
höjts till 15 år. Det förekommer rapporter om barnarbete, inte minst bland
irakiska minderåriga. Värnpliktsåldern är 18 år.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Kurderna utgör ungefär tio procent av befolkningen. De är inte utsatta för
direkt förföljelse, men deras rättigheter respekteras inte fullt ut.. Kurdiska
språket får inte användas som undervisningsspråk och kurders kulturella
uttrycksmöjligheter begränsas. Ungefär 200 000-250 000 kurder är statslösa
efter en arabiseringskampanj i norra delen av landet på 1960-talet, då runt 120
000 kurder fråntogs sina syriska medborgarskap. FN:s kommitté för de
mänskliga rättigheterna har uttryckt oro över att statslösa kurder fortsatt inte
kan folkbokföras och att de utsätts för diskriminering.
Rapporter förekommer om gripanden och tortyr av kurder i förvar. Ett okänt
antal kurder har ställts inför rätta i militärdomstolar eller i säkerhetsdomstolen.
Ett antal har dömts till fängelse för ”försök att splittra landet och anhängiggöra
en del av territoriet till främmande makt” eller medlemskap i förbjuden
organisation. Vissa har uppgetts vara kopplade till den terroristlistade kurdiska
organisationen PKK eller det lierade partiet Democratic Union Party.
Under 2006 inleddes en rättegång i militärdomstolen i Damaskus mot 49
kurder, som anklagas för att ha deltagit i en demonstration i Kamishli i samband
med den kurdiske shejken Mashouk Khuznawis död 2005. Observatörer

från EU-ambassaderna i Damaskus deltar vid rättegången, som ännu inte
avslutats.
De statslösa kurderna saknar en rad rättigheter som syriska medborgare,
inklusive flertalet kurder, har. I enlighet med syrisk nationalitetslagstiftning går
statslösheten i arv på faderns sida. De statslösa kurderna betecknas idag av de
syriska myndigheterna antingen som ”ajanib” (”utlänningar”) eller
”maktoumeen” (”utan id-handlingar”). Framförallt de senare saknar en rad
rättigheter.
”Ajanib” har en typ av id-handling och kan ansöka om ”laissez-passer” hos
myndigheterna för studier och läkarvård utomlands. ”Maktoumeen” har inte
rätt till denna typ av id-handling och kan inte legalt resa utomlands. ”Ajanib”
kan till skillnad från ”maktoumeen” ansöka om arbetstillstånd. Varken ”ajanib”
eller ”maktoumeen” har rätt att äga fast egendom, fordon eller
näringsverksamhet.
”Ajanib” som arbetar legalt har till skillnad från ”maktoumeen”
tillgång till subventionerad allmän sjukvård. Icke-anställda – ”ajanib”,
”maktoumeen” eller syrier i övrigt – har tillgång till subventionerad
akutsjukvård.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Syrisk lagstiftning gör ingen explicit referens till sexuell läggning. ”Onaturlig
sexuell samvaro” är förbjuden i lag och kan straffas med upp till tre års
fängelse. Det bedrivs ingen aktiv förföljelse av HBT-personer (homosexuella,
bisexuella och transpersoner) från myndigheternas sida, men det förekommer
rapporter om att HBT-personer som ertappas tas i förvar. Det råder inte social
acceptans för homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet bland
allmänheten. Det finns ingen debatt om rätten till frihet från diskriminering på
grund av sexuell läggning. Frågan drivs inte av organisationer för mänskliga
rättigheter som arbetar i landet.
18. Flyktingars rättigheter
Syrien har tagit emot ett stort antal flyktingar från Irak. I samband med
Libanonkriget sommaren 2006 togs även 160 000 personer från Libanon emot.
Flertalet flyktingar från Libanon förefaller ha lämnat Syrien efter eldupphör
den 14 augusti 2006. Syrien har inte ratificerat 1951 års flyktingkonvention eller
dess protokoll från 1967. Nationell flyktinglagstiftning saknas, liksom
mottagningssystem och fungerande asylprocedur, men lagstiftning uppges vara
under utarbetande.

”Maktoumeen” kan till skillnad från ”ajanib” inte ingå eller registrera
äktenskap. Därför kan de inte heller legalt registrera sina barn. Detta medför i
sin tur att barnen inte har rätt till skolgång. I praktiken ger myndigheterna i
allmänhet ändå ”maktoumeen” tillgång till basutbildning.

Efter invasionen av Irak 2003 var Syrien först bland grannländerna att tillämpa
så kallat tillfälligt skydd (Temporary Protection Regime) för att förhindra att
flyktingar deporterades tillbaka till Irak. Syrien hyser idag det största antalet
irakiska medborgare i regionen utanför själva Irak. FN:s flyktingorgan UNHCR
och syriska myndigheter uppskattar att antalet irakiska flyktingar i Syrien
uppgår till cirka en och en halv miljon personer.

De många religiösa minoriteterna i Syrien har rätt att utöva sin religion. Vissa
restriktioner finns för deltagande i det politiska livet för de mycket få judar
som fortfarande lever kvar i Syrien. Judarna hade för ett par år sedan en egen
primärskola som undervisade i judendom och i hebreisk litturgi. Idag finns inga
judiska barn kvar i Syrien på grund av utflytt. Arabiska är det officiella språket i
statliga skolor men undervisning tillåts i så kallade liturgiska språk som
armeniska, hebreiska och arameiska.

Flertalet irakiska flyktingar lever på sina besparingar och de ekonomiska
förhållandena blir kärvare ju längre tiden går. Alltfler irakier blir enligt UNHCR
beroende av matpaket. Inledningsvis kunde irakier utan begränsningar dra
nytta av Syriens utbildnings- och sjukvårdssystem, men tillgången till offentlig
sjukvård har begränsats med hänvisning till de påfrestningar det innebär för
systemet. UNHCR erbjuder grundläggande sjukvård, men bristande tillgång till
specialistvård, vaccinering och mödravård uppges vara ett problem. Irakiska

barn har formellt möjlighet att gå i skolan, men omkring 30 procent uppskattades
av en FN-rapport från 2006 stå utanför utbildningssystemet.

anpassade för personer med funktionshinder, vilket ytterligare bidrar till
isolering. Det finns ingen offentlig debatt om funktionshindrades rättigheter.

Irakiska medborgare får inte arbetstillstånd, men i praktiken arbetar många
utan tillstånd, ofta i tillfälliga, lågavlönade arbeten. Arbetslösheten bland irakier
är hög. Den psykosociala situationen förvärras stadigt. Våld mot kvinnor och
prostitution ökar i omfattning. Människohandel med irakiska kvinnor och barn
till Syrien förekommer, liksom rapporter om barnarbete bland minderåriga.
UNHCR uppskattar att omkring 30 000 irakier återvänt till Irak under hösten
2007, huvudsakligen från Syrien. Enligt en enkät som UNHCR genomfört
bland irakiska flyktingar i Syrien uppgav 46 procent att de återvände till Irak
därför att de inte längre hade råd att stanna i Syrien. 26 procent hänvisade till
utgångna syriska viseringar, medan endast 14 procent åberopade den förbättrade
säkerhetssituationen i Irak. UNHCR uppmuntrar i dagsläget inte till
återvändande till Irak.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Utrymmet för organisationer och företrädare för mänskliga rättigheter att verka
ökade efter president Bashar al-Assads tillträde år 2000, men läget försämrades
åter under 2005 och den negativa trenden har fortsatt under 2006 och 2007.
Antalet godtyckliga arresteringar förefaller öka, liksom antalet utreseförbud
utan beslut från rättslig instans och andra trakasserier (se punkt fem).

Trots sin generellt restriktiva policy för palestinier tog Syrien under våren 2006
emot 310 palestinier från Irak som nekats inresa till Jordanien. En annan grupp
om cirka 350 palestinier nekades däremot inresa i Syrien och vistas sedan maj
2006 under svåra förhållanden i ett flyktingläger i Tanf i ingenmansland vid
syrisk-irakiska gränsen. Över 130 av dem uppges vara barn. Syriska
myndigheter och UNHCR förser lägret i Tanf med vissa förnödenheter.
Förhandlingar pågår om förflyttning av flyktingarna till tredje land.
De 400 000 registrerade palestinierna i Syrien åtnjuter i princip alla rättigheter
utom medborgarskap, med undantag för vissa inskränkningar i rätten att äga
fast egendom (till exempel jordbruksmark). Rapporter förekommer om att
Syrien deporterar personer från ahwazi-minoriteten till Iran (se punkt fyra).
19. Funktionshindrades rättigheter
Syrisk lagstiftning skyddar funktionshindrade från diskriminering och strävar
efter integrering på arbetsmarknaden. I praktiken skapar dock sociala mönster
en svåröverkomlig segregering. Personer med funktionshinder göms ofta
undan från det allmänna livet. Offentliga miljöer och kommunikationer är inte

Tidigare planer på revision av föreningslagstiftningen förefaller ha lagts på is.
Kravet på registrering hos Social- och arbetsmarknadsministeriet kvarstår och
är ett hinder för många frivilligorganisationer (se punkt åtta). Det förekommer
i princip ingen dialog mellan icke-registrerade företrädare för mänskliga
rättigheter och regeringen. Trots begränsningarna förefaller flera organisationer
på regelbunden basis kunna rapportera om kränkningar av de mänskliga
rättigheterna, vanligtvis genom hemsidor eller e-postutskick.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Förekomsten av internationellt finansierade projekt för mänskliga rättigheter är
begränsad. Sedan 2005 har möjligheten att finansiera icke-officiella aktiviteter
försämrats i takt med den allmänna försämringen av läget för de mänskliga
rättigheterna. UNICEF och UNDP bedriver dock program för mänskliga
rättigheter. Internationella Rödakorskommittén (IRKK) finns representerad i
Syrien med anledning av den israeliska ockupationen av Golan-höjderna, men
tillåts inte besöka fängelser. IRKK har tidigare organiserat aktiviteter för ökad
kunskap om internationell humanitär rätt.
Möjligheterna för utländska enskilda organisationer att verka i Syrien är
begränsade (se punkt åtta). I januari 2006 togs Amnesty International emot för
första gången på nio år. Programmet omfattade möten med högre tjänstemän
vid syriska ministerier och ordföranden för säkerhetsdomstolen samt med före

detta politiska fångar.
EU-kommissionen bedriver projekt som stödjer reformer inom statlig förvaltning
och hälso- och utbildningssektorerna. Medel inom ramen för European
Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) har avsatts för ett antal
projekt specifikt för mänskliga rättigheter. Majoriteten av dessa har dragits med
problem och flera har fått avbrytas. Ett utbildningscentrum för civilsamhället
stängdes av syriska myndigheter kort efter att det hade öppnats i februari 2006.
Centrets direktör, advokaten Anwar al-Bunni, är frihetsberövad sedan maj
2006 (se punkt fem).
Det oberoende Raoul Wallenberg-institutet genomförde i mars 2005 en
Sidafinansierad utbildning om CEDAW-konventionen i samarbete med statliga
Syrian Commission for Family Affairs (SCFA). En uppföljning planerad till april
2006 ställdes in av den syriska sidan och har inte kunnat genomföras. Raoul
Wallenberg-institutet besökte Syrien i november 2007, bland annat för att
återknyta kontakten med SCFA.
Syrien omfattas av den svenska regeringens regionala biståndsprogram för
Mellanöstern och Nordafrika. Ett av programmets prioriterade områden är att
främja demokrati och respekten för de mänskliga rättigheterna i regionen,
särskilt kvinnors och ungdomars rättigheter. En handfull regionala projekt som
inkluderar Syrien har hittills genomförs, framför allt av enskilda eller
FNorganisationer.

Mänskliga rättigheter i Libanon 2007

muslimer, 50 procent vardera. Efter det senaste valet 2005 är endast sex av 128
ledamöter kvinnor, och endast en kvinna återfinns i regeringen.

ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Sedan december 2006 är det inrikespolitiska läget i princip låst, och situationen
har försämrats under hösten 2007. Ännu i januari 2008 hade försöken att enas
om ny president inte lyckats. Respekten för de mänskliga rättigheterna
åsidosätts. Främst berörs kvinnor och barns mänskliga rättigheter. Få steg har
tagits under 2007 för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna.

Situationen för många barn är bekymmersam, särskilt i de palestinska
flyktinglägren där fattigdom och social misär råder. Uppgifter om sexuella
övergrepp mot barn hör till ovanligheterna, men mörkertalet befaras vara stort.

Godtyckliga frihetsberövanden och tortyr vid förhör är stora problem.
Dödsstraff återinfördes 1990. Senast en dödsdom verkställdes var 2004.
Straffrihet förekommer och bidrar till bristande rättssäkerhet. Libanesiska
domstolar är i princip självständiga men politiska och andra påtryckningar
förekommer.
Efter mordet på förre premiärministern Rafiq Hariri tillsattes en
undersökningskommission i enlighet med resolution 1595 från FN:s
säkerhetsråd. Resolution 1757 (2007) tillsatte en specialdomstol för att lagföra
misstänkta medverkande i mordet.
Fria och av staten ocensurerade media finns. Journalister använder sig enligt
uppgift av självcensur i vissa fall. En del journalister uppger att de känner sig
hotade.
Sett i ett regionalt historiskt perspektiv har kvinnans ställning i Libanon varit
stark. Rösträtten är lika för män och kvinnor. Traditionella värderingar
diskriminerar kvinnor t.ex. vad gäller att föra sitt medborgarskap vidare. Det
förekommer att hushållsarbetare, som ofta är kvinnor från utlandet, arbetar
under slavliknande förhållanden. Handel med kvinnor har blivit ett allt större
problem.
De 128 mandaten i parlamentet är jämnt fördelade mellan kristna och

Aga av barn i skolan är förbjudet, men förekommer. Det finns ingen
motsvarighet till barnombudsmannen eller BRIS (Barnens rätt i samhället).
Den libanesiska författningen förbjuder diskriminering av landets medborgare.
Alla erkända och registrerade religiösa samfund garanteras religionsfrihet.
Homosexualitet är ett brott enligt lagen och homosexuella handlingar kan
bestraffas med upp till ett års fängelse.
Palestinska flyktingar diskrimineras inom i princip alla samhällssektorer.
Associeringsavtalet mellan Libanon och EU som trädde ikraft 2006 anger
respekten för de mänskliga rättigheterna som en grundval för samarbetet. FN:s
specialrapportörer har besökt landet vid ett flertal tillfällen under åren 20052007. EU:s medlemsstater genomförde under hösten 2007 en démarche om
situationen för de mänskliga rättigheterna i Libanon.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Libanon har ratificerat följande av FN:s MR-konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),
dock inte de fakultativa protokollen om enskild klagorätt och
avskaffande av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av all former av rasdiskriminering
(CERD) , dock harreservationer gjorts avseende artikel 22 i konventionen.
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

(CEDAW). Reservationer har gjorts avseende artiklarna 9(2), 16 (1) (c,
d, f, g), samt artikel 29(1)) Det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt har inte undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen mot tortyr(CAT), men inte det fakultativa protokollet
om förebyggande av tortyr, som heller inte har undertecknats.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt det fakultativa
protokollet om barnhandel, barnprostitution och barnpornografi. Det
fakultativa protokollet om barn i väpnade konflikter har endast
undertecknats.
- FN:s konvention mot gränsöverskridande brottslighet, och
tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av
handel med människor, särskilt kvinnor och barn.
Libanon har undertecknat konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder och konventionen mot påtvingande försvinnanden.
Libanon rapporterar till FN:s konventionskommittéer. I många fall har dock
rapporterna inkommit med flera års försening. Libanon antog Arab Charter on
Human Rights 1990.
Libanon har inte ratificerat FN:s flyktingkommissariats (UNHCR)
flyktingkonvention från 1951 och inte heller det tillhörande protokollet från
1967, men staten är medlem i UNHCR:s exekutivkommitté. Vid staten Israels
grundande 1948 och det påföljande kriget flydde många palestinier till Libanon.
Libanon anser att palestinierna i Libanon ska återvända. Enligt uppgift har
Libanon inte ratificerat 1951 års flyktingkonvention för att undvika den
internationella benämningen flyktingar för palestinierna och därmed också
frågan om skyldigheten att bevilja permanent hemvist i Libanon.
Libanon har inte undertecknat Romstadgan för den internationella
brottmålsdomstolen (ICC). EU har genom en démarche hos den libanesiska
regeringen uppmanat till undertecknande av stadgan.
FN:s specialrapportör för människohandel besökte Libanon i februari 2005.

Under september 2006 besöktes landet av ytterligare FN-rapportörer i syfte att
följa upp läget för de mänskliga rättigheterna efter sommarkriget 2006. Dessa
rapportörer behandlade utomrättsliga, summariska och godtyckliga rättegångar,
rätten till bästa uppnåeliga hälsa, internflyktingars rättigheter, rätten till adekvat
boende (som en del av rätten till en tillfredställande levnadsstandard) samt
rätten till mat.
Som ytterligare uppföljning till kriget sommaren 2006 antog FN:s råd för
mänskliga rättigheter den 11 augusti 2006 resolutionen ”Den allvarliga
situationen för de mänskliga rättigheterna i Libanon som en följd av israeliska
militära operationer” med mandat att: 1) undersöka Israels systematiska
dödande av civila, 2) undersöka vilka vapen som använts av Israel samt
vapnens överensstämmelse med folkrätten samt 3) undersöka i vilken
utsträckning israeliska attacker påverkat mänskligt liv, egendom, infrastruktur
och miljö. Rapporterna färdigställdes 23 november 2006 med en uppföljande
rapport 4 juni 2007. Samtliga rapporter finns att tillgå på OHCHR:s (Office of
the High Commissioner for Human Rights) hemsida, www.ohchr.org.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Den libanesiska författningen garanterar rätten till liv och kroppslig integritet.
Inga uppgifter förekommer om statligt sanktionerade avrättningar utan
föregående rättsligt förfarande.
Tortyr och annan förnedrande behandling förekommer, främst i samband med
gripanden och förhör. Regeringen har offentligt medgivit detta och utlovat
åtgärder för att förhindra tortyr. Det har förekommit uppgifter om dödsfall i
samband med tortyr. Under våren 2007 spreds uppgifter till media om att nio
män som arresterats hösten 2006 utsatts för tortyr i häktet för att tvinga fram
erkännanden. Enligt uppgifter från flera källor är en polisstation i Beiruts
centrala delar ökänd för att använda tortyr.
Ett annat exempel är fallet med Mahmoud Abu Rafeh, som arresterades i juni
2006 anklagad för mord och samröre med Israel. Det finns misstankar om att

Abu Rafeh har utsatts för tortyr. Fallet är fortfarande under granskning och
flera organisationer och ambassader i Libanon följer ärendet. En EU-démarche
har genomförts hos den libanesiska regeringen (se punkt 21).
Olika palestinska fraktioner uppges göra sig skyldiga till övergrepp inom ramen
för den godtyckliga rättsskipning som bedrivs i flyktinglägren.
Libanesiska häkten och fängelser är på grund av bristande resurser kraftigt
överbelastade och uppfyller inte internationell standard. Insynen i
militärdomstolar och fängelser har fram till början av 2007 varit obefintlig. Efter
förhandlingar mellan IRKK (Internationella Rödakorskommittén) och
libanesiska myndigheter har IRKK numera rätt att besöka alla fängelser.
Detaljerna i IRKK:s mandat är fortfarande under utarbetande.
Under inbördeskriget 1975-1990 var ofrivilliga försvinnanden vanliga. Många
av de försvunna libaneserna hölls under längre tid i syriska fängelser. Ett antal
libanesiska frihetsberövade i Syrien har överlämnats till Libanon mellan 1991
och 2005. Den libanesiska organisationen SOLIDE uppger dock att ett
hundratal libaneser fortfarande saknas i Syrien.
4. Dödsstraff
Dödsstraff återinfördes 1990, enligt uppgift i syfte att förebygga grov
kriminalitet under återuppbyggnadsskedet efter inbördeskriget 1975-1990.
Dödsstraff utdöms för grova brott såsom mord, terrorism, landsförräderi etc.
År 1994 skärpte parlamentet lagen genom att besluta att dödsstraff skulle
kunna utdömas i samtliga mordfall inklusive mord med politiska motiv. Mellan
1994 och 1998 avrättades 12 personer.
Sedan 1998 har det rått moratorium, men detta bröts 2004 då tre dödsdomar
verkställdes. Verkställandet ledde till starka reaktioner både i Libanon och
internationellt. EU uppvaktade libanesiska myndigheter och framförde sin
protest mot dödsstraffet. Inga dödsstraff har verkställts sedan dess. Ett
femtiotal dödsdömda sitter dock i fängelse.

Under 2007 antog FN:s generalförsamling en resolution om ett moratorium
för dödsstraff. I omröstningen valde Libanon att lägga ned sin röst.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt libanesisk lag krävs skriftlig arresteringsorder för att gripa en person.
Åtgärden ska prövas av åklagare inom 48 timmar. Dessa regler överträds
regelbundet av myndigheterna, något som i synnerhet drabbar gästarbetare från
Asien och Afrika.
Den libanesiska armén och dess säkerhetsstyrkor gör sig ibland skyldiga till
godtyckliga frihetsberövanden utan skriftlig arresteringsorder, i synnerhet i fall
som anses kopplade till terrorism eller hot mot landets säkerhet (exempelvis
”samröre med Israel”). Sådana frihetsberövanden ägde bland annat rum under
stridigheterna i det palestinska flyktinglägret Nahr al Bared sommaren 2007, då
civila togs till förhör i syfte att få fram information om den islamistiska
gruppen Fatah al Islam som den libanesiska armén bekämpade i början av
sommaren 2007. Antalet kränkningar av den personliga friheten uppges ha
ökat under senare år. Enligt uppgifter från frivilligorganisationer är det främst
armén, säkerhetsstyrkorna och polisen som begår kränkningarna. De som utför
kränkningarna blir sällan åtalade, och i de fall de åtalas och döms är straffen
lindriga. En polis dömdes till exempel i början av 2007 till 15 dagars fängelse
för att ha misshandlat en egyptisk vaktmästare för att få fram information om
ett inbrott.
Enligt libanesisk lag råder frihet att resa såväl inrikes som utrikes. Gifta
kvinnor måste dock ha makens godkännande för att kunna ansöka om pass.
Lagen förbjuder resor till Israel.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Libanesiska domstolar är i princip självständiga i förhållande till den
verkställande makten, men rättssäkerheten brister. Politiska och andra
påtryckningar på domstolarna förekommer. Bristen på kompetenta domare är
ett annat allvarligt problem, som ofta leder till försämrad kvalitet på
rättsskipningen

och förseningar i rättsprocessen, som i sin tur medför långvariga
frihetsberövanden. Vissa mål hanteras i särskilda militär- eller
säkerhetsdomstolar, i synnerhet högmålsbrott där landets säkerhet och stabilitet
bedöms vara hotad (till exempel spioneri, kontakter med Israel etc.).
Specialdomstolarnas domar går inte att överklaga.

För barn i åldern sju till arton år som begår brott finns särskilda
ungdomsdomstolar som, beroende på barnets ålder, fattar beslut om lämpliga
åtgärder.
Straffbarhetsåldern för barn är sju år. Fängelsestraff kan utdömas från 15 års
ålder. Sedan fyra år tillbaka finns två ungdomsfängelser.

Utöver de civila domstolarna finns 17 religiösa domstolar för de 19 officiellt
registrerade religiösa samfunden. Dessa domstolar dömer i alla mål som gäller
familjelagstiftning – äktenskap, skilsmässor, vårdnad av barn och arv. Vissa
källor uppger att utfallen ofta är till kvinnans nackdel. Exempelvis tilldöms
män vårdnad av barn i högre utsträckning än kvinnor. Otrohet är enligt lag
förbjudet utanför hemmet för både män och kvinnor. Män döms inte för
otrohet som sker i hemmet. Straffet för otrohet är mindre strängt för män.
Även ifråga om arvsrätt diskrimineras kvinnan.

7. Straffrihet
Den straffrihet som förekommer har i allmänhet gynnat de privilegierade i
samhället med goda politiska kontakter – inte minst de före detta krigsherrarna.

Vidare finns det militära domstolar vars rättsutövning spänner över ett brett
fält. Alla militärrelaterade mål kan tas upp i dessa domstolar. Flertalet domare i
dessa domstolar är officerare utan juridisk utbildning, vilket får negativa
konsekvenser för rättssäkerheten.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Libanon har en stark tradition av yttrande- och pressfrihet som garanteras av
den libanesiska författningen. Det finns ett stort utbud av tidningar och radio och
TV-stationer. Den officiella censuren bygger på stickprov och ingen
obligatorisk förhandsgranskning förekommer. Medierna utövar självcensur i
vissa politiskt känsliga frågor (exempelvis rörande Israel samt konfessionella
frågor) men mediedebatten kan ändå betecknas som livlig.

Mordet på före premiärministern Rafiq Hariri i februari 2005 utlöste en våg av
demonstrationer som snabbt riktades mot Syriens närvaro i Libanon och
resulterade i att Syrien tvingades dra sig tillbaka i enlighet med resolution 1559
från FN:s säkerhetsråd. Det syriska militära tillbakadragandet avslutades den 30
april 2005. En undersökningskommission (UNIIIC), som upprättades i
enlighet med resolution 1595, leder utredningen av mordet på Hariri.
Säkerhetsrådsresolutionerna 1636 (2005), 1644 (2005), 1664 (2006), 1686
(2006) samt 1748 (2007) har förlängt kommissionens mandat och utökat det till
att inkludera även andra mord som begåtts sedan februari 2005. Genom
säkerhetsrådsresolutionen 1757 (2007) tillsätts en specialdomstol med syfte att
åtala potentiella gärningsmän. Domstolen är i december 2007 under
uppbyggnad.

Korruption är ett utbrett problem. Överträdelser begångna av säkerhetstjänstens
personal utreds – om alls – internt och leder sällan till någon rättslig
åtgärd. Uppgifter under 2007 om att nio män utsatts för tortyr i häkte (se
punkt tre) föranledde såvitt känt ingen utredning.

Under de senaste åren har flera incidenter inträffat som hotat mediefriheten.
Under 2005 ökade trakasserierna gentemot journalister i omfattning och två
journalister – Samir Qasir och Gibran Tueini – mördades. TV-journalisten May
Chidiaq utsattes för mordförsök. Enligt uppgift lever vissa journalister i exil av
rädsla för sina liv.
Under de senaste åren har även hot mot och mord på politiker inträffat. I juni
och september 2007 mördades två parlamentsledamöter i bombdåd.
Enligt författningen råder förenings- och församlingsfrihet, men staten
begränsar i vissa fall denna rätt. Till exempel måste politiska partier formellt

godkännas av regeringen och registreras. Övriga föreningar och
sammanslutningar måste informera inrikesministeriet när de bildas.
Demonstrationer och offentliga politiska möten måste ha förhandstillstånd av
inrikesministeriet.
Under våren 2005 lättade inrikesministeriet på sina krav på
demonstrationsfriheten och flera miljoner människor kunde delta i
demonstrationer med anledning av den syriska närvaron i landet eller mordet på
Rafiq Hariri. Den utökade demonstrationsfriheten var fortsatt i kraft under år
2007.
Religionsfriheten är garanterad i grundlagen och respekteras i praktiken.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Libanon är en parlamentarisk demokrati utan statsreligion. Den politiska
makten är enligt författningen fördelad på konfessionella grunder. Presidenten
ska vara kristen maronit, premiärministern sunnimuslim och parlamentets
talman shiamuslim. Presidenten väljs av parlamentet för sex år och kan enligt
författningen inte väljas om.

senaste valet 2005 är dock endast sex av 128 ledamöter kvinnor. I dag finns
endast en kvinnlig minister, socialminister Nayla Muawad, i regeringen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den fortsatta ekonomiska krisen har inneburit att klyftorna i samhället ökat.
Sommarkriget 2006 hindrade en förväntad ekonomisk återhämtning och den
politiska instabiliteten har förhindrat genomförandet av regeringens reformpaket.
Den officiella arbetslösheten är hög, cirka 20 procent, men enligt
inofficiella uppgifter betydligt högre. Särskilt utländska gästarbetare arbetar
under oskäliga och ibland slaveriliknande förhållanden. Det stora antalet
syriska gästarbetare har löner som understiger den lagliga minimilönen på 200
USD per månad, vilket pressar ned lönerna för libanesiska arbetare och bidrar
till att öka den inhemska arbetslösheten. Efter det syriska militära
tillbakadragandet 2005 har antalet syriska gästarbetare minskat och de som valt
att vara kvar i Libanon har det förekommit att de utsatts för trakasserier och i
vissa fall dödats.

I september 2004 förlängde parlamentet – i strid med konstitutionen och trots
såväl intern som extern kritik (säkerhetsrådsresolution 1559) – den då sittande
presidenten Emile Lahouds mandatperiod med tre år. Lahouds mandat gick ut
den 24 november 2007 och ännu i mitten av januari 2008 hade ingen ny
president valts. Oppositionen anser att den sittande regeringen är illegitim och
som följd därav har parlamentet och regeringen under 2007 inte kunnat verka
normalt. Få regeringsbeslut har kunnat fattas.

Situationen på arbetsmarknaden är särskilt alarmerande för palestinska
flyktingar, som fram till för något år sedan var belagda med omfattande
yrkesförbud.

De 128 mandaten i parlamentet är i enlighet med Taifavtalet från 1989 jämnt
fördelade mellan kristna (50 procent) och muslimer (50 procent). Val till
parlamentet äger rum vart fjärde år. Majoritetsval tillämpas. Nästa
parlamentsval planeras äga rum i maj 2009. Inga traditionella politiska partier
finns. Existerande politiska grupperingar är baserade på konfessionalism eller
uppbyggda kring en stark politisk person eller tillfällig allians i någon sakfråga.
Kvinnor har rösträtt och är valbara på samma villkor som män. Efter det

Fackföreningar får bildas och verkar fritt. Strejkrätten är garanterad i lag. Det
finns ungefär 160 fackföreningar i Libanon. Drygt 40 procent av de arbetande
är medlemmar i en fackförening.

Numera får palestinier efter ett regeringsdekret arbeta inom vissa
lågstatusyrken. Den nya lagstiftningen har ännu inte slagit igenom i praktiken i
någon större omfattning.

Libanon har ratificerat sju av Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta
centrala konventioner. Den enda av ILO:s konventioner som inte ratificerats är
konvention nr 87 om föreningsfrihet.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
I Libanon finns högkvalificerad sjukvård att tillgå, men ofta till hög kostnad.
Majoriteten av sjukhusen är privata. Många libaneser har inte råd att använda
sig av den bästa sjukvården. En stor del av befolkningen omfattas inte av något
offentligt socialt skyddsnät. Cirka tio procent av statsbudgeten används för
hälsovård. I de palestinska flyktinglägren tillhandahålls primärvård av UNRWA
(FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar) och enskilda organisationer
utan stöd av den libanesiska staten.
Medellivslängden i Libanon är 72 år.
12. Rätten till utbildning
Utbildningsväsendet i Libanon är av tradition organiserat i anslutning till de
olika religiösa grupperna. En majoritet av landets barn och ungdomar går i
privata skolor. Det statliga skolsystemet anses allmänt vara av låg kvalitet på
grund av resursbrist. Cirka 20 procent av statsbudgeten går till
utbildningssektorn.
Utbildningen i de statliga skolorna är kostnadsfri, bortsett från avgifter
för skolböcker och skoluniform. Utbildningen är obligatorisk upp till 12 års
ålder. Enligt UNICEF går 98 procent av alla libanesiska barn i åldern sju till
elva år i skolan, men det finns regionala skillnader.
De ytterst få palestinska flyktingar som har råd att betala för privata skolor
tillåts göra detta. I flyktinglägren är palestinska barn hänvisade till UNRWA:s
skolor, som lider av resursbrist. De palestinska flyktingarnas barn är inte
välkomna i de statliga libanesiska skolorna. Få av de palestinska barnen går
vidare till högre utbildning.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Libanon har en bruttonationalprodukt per capita på cirka 5 000 USD.
Inkomsterna är ojämnt fördelade. Det offentliga sociala skyddsnätet är svagt
utvecklat. Arbetslösheten är hög. Bostadssituationen för många libaneser är
svår, inte minst för de internflyktingar (både kristna och muslimer) som under
inbördeskriget tvingades lämna sina hem för att söka sig till säkrare platser.
Många av de shiamuslimska internflyktingarna från inbördeskriget var bosatta i
de södra förorterna i Beirut, som under kriget sommaren 2006 nästintill
utplånades.
De tillfälliga bostäder som därefter tillhandahållits utgör en kortsiktig
lösning.
De palestinska flyktingarnas levnadssituation försvåras av statlig diskriminering
på bland annat arbets- och bostadsmarknaden och vad gäller äganderätten.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnans rättigheter
Sett i ett regionalt historiskt perspektiv har kvinnans ställning i Libanon
traditionellt varit stark. I dag jämför sig dock de libanesiska kvinnorna med
kvinnor i Tunisien och Marocko, där man kommit längre på lagstiftningsområdet
i fråga om kvinnans rättigheter.

I södra Libanon är det brukligt att barn får ledigt från skolan för att hjälpa till
under skördetiden.

Rösträtten är lika för män och kvinnor. Kvinnors rätt till land och arv regleras
av respektive religiösa gruppers lagstiftning på området. Kvinnor har rätt att
ärva och äga fast egendom, men tvingas ofta av tradition att avstå sin egendom
till manliga släktingar. En libanesisk kvinnas barn får inte rätt till moderns
medborgarskap om fadern är utländsk medborgare eller statslös (till exempel
palestinier). En gift kvinna måste ha sin makes tillstånd för att ansöka om pass.

Läs- och skrivkunnigheten i Libanon är 89 procent, 95 procent bland männen
och 81 procent bland kvinnorna.

Kvinnors löner utgör statistiskt cirka 75 procent av den genomsnittliga lönen
för män, trots att libanesisk lag slår fast principen om lika lön för lika arbete. I

vissa muslimska kretsar är det sociala trycket starkt mot att kvinnan
förvärvsarbetar utanför hemmet. Det förekommer ingen öppen
könsdiskriminering utbildningsväsendet, men analfabetismen är 14 procent
högre bland vuxna kvinnor än bland vuxna män. Klyftan tycks minska.
En rapport från Human Rights Watch behandlar den svåra situation som
många utländska hushållsarbetare befinner sig i. Dessa är nästan alltid kvinnor.
Många arbetar under slavliknande förhållanden, utsätts för våld, inklusive
sexuellt våld, får dåligt betalt och har nästan ingen fritid. Hushållsarbetare är
inte inkluderade i den libanesiska arbetslagstiftningen och således inte skyddade
eller garanterade minimilön eller vilodagar.
Någon tillförlitlig statistik över våld mot kvinnor finns inte att tillgå. Våldtäkt
ger ett minimistraff på fem års fängelse. Våldtäkt inom äktenskapet betraktas
inte som ett brott. Få våldtäkter anmäls. Det förekommer uppgifter om att
unga våldtäktsoffer i mindre utvecklade delar av landet utsätts för socialt tryck
(bland annat från inblandade familjer) att återta eventuell polisanmälan och
istället gifta sig med gärningsmannen, för att ”tvätta” bort skamstämpeln och
möjliggöra straffrihet för mannen. Enligt strafflagen kan reducerat straff
utdömas i fall där en man dödat sin hustru, eller en kvinnlig släkting, om det
kan påvisas att brottet begåtts som en konsekvens av ”kvinnans omoraliska
agerande” som ”skadat familjens heder”. Efter påtryckningar från
organisationer för mänskliga rättigheter skärptes straffsatserna för så kallat
hedersrelaterat våld 1999. Från de senaste åren finns inga uppgifter om att
domar avkunnats där straffet reducerats på grund av att brottet varit
hedersrelaterat.
Det finns dock en gråzon vad gäller vilka brott som kan betecknas
som så kallade hedersrelaterade.
Abort är förbjudet i lag, men förekommer illegalt. Inga uppgifter om
könsstympning förekommer. Prostitution är förbjuden i lag men förekommer i
anslutning till diverse nattklubbar. Handel med kvinnor är ett allt större
problem och förekommer framför allt i samband med prostitution. En

majoritet av de prostituerade utgörs av gästarbetande kvinnor av östeuropeiskt,
asiatiskt och afrikanskt ursprung. Sverige har genom Raoul Wallenberginstitutet
genomfört kurser i kvinnors rättigheter med bland annat människohandel
och prostitution som tema. Den svenska filmen Lilja 4 Ever har visats
för kursdeltagarna.
Hösten 2005 ratificerade Libanon FN:s konvention mot gränsöverskridande
brottslighet och tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och
bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn.
15. Barnets rättigheter
Regeringen har inrättat ett högre råd för barnfrågor, som bland annat
publicerat en rapport om uppföljning och efterlevnad av barnkonventionen.
Regeringen avsätter generellt inte tillräckliga resurser för att leva upp till
konventionen om barnets rättigheter. Enligt uppgift finns dock ett intresse hos
libanesiska politiker att söka förbättra barnets rättigheter och frågan har under
2007 aktualiserats i media.
Situationen för många barn i Libanon är bekymmersam, särskilt i de palestinska
flyktinglägren där fattigdom och sociala missförhållanden ökat i omfattning.
Många föräldrar har svårt att försörja sina barn. Gatubarn förekommer, liksom
barnarbete (särskilt inom jordbruket), som är en ekonomisk nödvändighet för
många familjer. Barnarbete har dock minskat sedan 70-talet. Den formella
minimiåldern för förvärvsarbetande barn har höjts från 13 till 14 år.
Rapporter om sexuella övergrepp mot barn hör till ovanligheterna, men
mörkertalet befaras vara stort. Rapporter om övergrepp mot barn väcker stor
anstöt bland befolkningen. Libanon är såväl transiteringsland som slutdestination
för handel med barn. Statistik är svårtillgänglig och inte helt tillförlitlig,
men enligt FN rör det sig om ett mindre antal barn. Ett annat problem
som kan beröra barn kan handla om barn som delvis har sina rötter i den
libanesiska diasporan, där unga flickor av libanesiskt ursprung tvingas resa till
Libanon för att gifta sig.

Aga av barn i skolan är förbjudet enligt libanesisk lag men förekommer. Det
finns inga motsvarigheter till barnombudsman eller BRIS (Barnens rätt i
samhället) för att hjälpa utsatta barn.
Sedan fyra år tillbaka finns två ungdomsfängelser i Libanon för barn mellan 15
och18 år. På grund av överbeläggning på ungdomsvårdsskolor och
ungdomsfängelser förekommer det att minderåriga hålls fängslade i vanliga
fängelser. I samband med krisen efter publiceringen av Muhammedteckningarna
i februari 2006 förekom uppgifter om att minst sex minderåriga frihetsberövades
och placerades tillsammans med vuxna.
Den allmänna värnplikten avskaffades 2007. Minimiåldern för rekrytering till
den reguljära armén är 18 år.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Den libanesiska författningen förbjuder diskriminering av landets medborgare.
Alla erkända och registrerade religiösa samfund (totalt 19) garanteras
religionsfrihet.
Detta hindrar inte att utländska medborgare diskrimineras i olika avseenden, till
exempel i fråga om rätten till fast egendom eller arbete. Särskilt utsatta är
hushållsanställda kvinnor från Sri Lanka, Etiopien och Filippinerna, som ofta i
praktiken är livegna under anställningen. Det bedöms finnas över 200 000
gästarbetare i Libanon – de syriska arbetarna undantagna. Tillförlitlig statistik
saknas.
Libanon har tillsatt en kommitté där Internationella arbetsorganisationen
(ILO), katolska kyrkans biståndsorganisation Caritas och gästarbetarnas
ambassader ingår. Kommittén har till uppgift att se till att arbetskontrakt
harmoniseras och arbetsgivarna kontrolleras.
Staten har inte vidtagit åtgärder mot problemet med människohandel.
Statslösa palestinska flyktingar diskrimineras systematiskt (se punkt 18).

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är ett brott enligt lagen och homosexuella handlingar kan
bestraffas med upp till ett års fängelse. Lagen gör ingen skillnad på män och
kvinnor i detta avseende. Socialt är det ett stigma att vara HBT-person
(homosexuell, bisexuell eller transexuell). Det finns ingen statistik över antalet
HBT-personer i Libanon.
Sedan februari 2005 finns en enskild organisation, Helem (Dröm), som arbetar
för att bistå HBT-personer i Libanon. Organisationen har en hemsida
(www.helem.net) och ger ut tidskriften Barra (Utanför) en gång i kvartalet.
Helem arbetar bland annat för att avskaffa artikel 534 om ”onaturligt sexuellt
umgänge” i den libanesiska strafflagstiftningen. I vissa fall samarbetar
myndigheterna med Helem, till exempel om hiv-upplysning och organisationen
samarbetar också med andra enskilda organisationer. Under maj 2007
anordnade Helem för tredje året i rad Internationella dagen mot homofobi
med projektvisningar och paneldiskussioner.
18. Flyktingars rättigheter
Libanon har inte ratificerat 1951 års flyktingkonvention eller 1967 års
tilläggsprotokoll. Det finns ingen flyktingmottagning organiserad av regeringen.
I Libanon finns ett stort antal internflyktingar från inbördeskriget.
Uppskattningar varierar mellan 300 000 och en miljon.
Omkring 400 000 palestinska flyktingar är registrerade hos UNRWA, men en
inte obetydlig andel av dessa har lämnat Libanon. Det finns också ett stort
antal palestinier som varken är registrerade hos UNRWA eller hos de
libanesiska myndigheterna. Bristen på tillförlitlig statistik gör det svårt att
uppskatta antalet palestinska flyktingar i Libanon. De palestinska flyktingarna
tillåts stanna i avvaktan på repatriering, men lagen förbjuder uttryckligen
permanent bosättning i Libanon, även för de flyktingar som fötts i landet.
De palestinska flyktingarna diskrimineras inom i princip alla samhällssektorer –

arbete, bostad, utbildning och hälsa. Ett annat exempel på diskriminering är
den libanesiska medborgarskapslagen. Enligt lagen får en person libanesiskt
medborgarskap om personen har en libanesisk far (att ha libanesisk mor ger
inte rätt till medborgarskap) eller är född i Libanon och det kan fastställas att
personen i fråga inte kan få ett annat medborgarskap. Palestinska flyktingar i
Libanon är undantagna från medborgarskapslagen och saknar möjligheter att få
libanesiskt medborgarskap.
År 2001 försvårades de palestinska flyktingarnas situation ytterligare genom en
skärpning av bostadslagen, som förbjuder palestinska flyktingar att äga fast
egendom. Denna lag är fortfarande i kraft.
En viss uppmjukning, på papperet, av diskrimineringen kunde noteras under
2005, då lagen ändrades så att palestinska flyktingar gavs rätt att arbeta inom
vissa lågstatusyrken. Det är svårt att säga vilket genomslag lagstiftningen fått,
eftersom inga större förändringar kunnat noteras i praktiken.
Under första halvåret 2006 gavs en ambassadör inom premiärministerns kansli
i uppdrag att bevaka frågan om palestinska flyktingarna och regeringen sade sig
vara välvilligt inställd till en givarkonferens som skulle förbättra situationen i
flyktinglägren i Libanon. Frågan om palestinierna togs också upp under
samtalsrundorna under våren 2006 i den Nationella dialogen. Efter kriget
sommaren 2006 har andra frågor hamnat i förgrunden. I samband med den
politiska krisen och stridigheterna i det palestinska flyktinglägret Nahr el Bared
sommaren 2007 har palestiniernas rättigheter inskränkts ännu mer.
Libanon beviljar ingen politisk asyl. Alla som reser in i Libanon, antingen
illegalt eller legalt, och stannar längre än vad deras visum tillåter, anses vara
illegala immigranter och är föremål för arrestering, fängslande, böter och
avvisning. Utöver de palestinska flyktingarna finns flera tusen andra flyktingar i
Libanon, främst från Irak (cirka 50 000) och Sudan (cirka 15 000) samt en liten
andel från Nordafrika. Enligt uppgift från november 2007 sitter cirka 580
irakiska medborgare i fängelse som illegala invandrare. Med den ökade politiska
spänningen i Libanon och i regionen har antalet säkerhetskontroller ökat, något

som medfört att irakier inte vågar röra sig utomhus av rädsla för att hamna i en
säkerhetskontroll. Libanon avvisar för närvarande inte irakier som riskerar
förföljelse i Irak.
19. Funktionshindrades rättigheter
Antalet fysiskt funktionshindrade ökade kraftigt under inbördeskriget, liksom
varje gång landet varit i krig. Lagen om funktionshindrade slår fast att både
statliga myndigheter och privata företag ska reservera tre procent av jobben för
funktionshindrade, förutsatt att dessa i övrigt är kvalificerade för
arbetsuppgifterna.
De funktionshindrades intressen tillvaratas i praktiken främst av
olika ideella organisationer som får visst begränsat gehör och stöd hos
myndigheterna.
Vården och integreringen av funktionshindrade är, liksom den sociala
omvårdnaden i allmänhet, i första hand en fråga för familjen eller privata
institutioner.
Den libanesiska regeringen (socialministeriet) bedriver tillsammans med
UNDP ett huvudsakligen EU-finansierat projekt för att hjälpa fattiga
funktionshindrade. Projektet inleddes under 2007.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett stort antal såväl nationella som internationella organisationer för mänskliga
rättigheter verkar i Libanon. Amnesty International har öppnat ett regionalt
kontor i Beirut som framför allt arbetar med informationsspridning inom
landet.
Trakasserierna mot företrädare för mänskliga rättigheter har minskat något
jämfört med tidigare år, men förekommer fortfarande. Ett exempel är
advokaten Muhammad Mughraby; som stått inför rätta i militärdomstol fram

till april 2006, då målet mot honom lades ned. Ett annat exempel är
MRaktivisten Samira Trad, som anklagats för ”skymfning”.
Organisationer som arbetar med humanitära frågor eller med att främja
respekten för de mänskliga rättigheterna uppger att deras dialog med de
libanesiska myndigheterna är konstruktiv. Det förefaller också lätt att få
tillträde till berörda tjänstemän. Ett problem är att det politiska arbetet med att
till exempel stifta nya lagar står still. Detta kan delvis förklaras med den
politiska instabiliteten i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Både FN, EU och bilaterala givare stödjer projekt som syftar till att främja
respekten för mänskliga rättigheter. EU deltar till exempel i ett projekt som
syftar till att förmedla kunskap om respekten för mänskliga rättigheter till den
libanesiska polisen. Mänskliga rättigheter är vidare en viktig del i det
associeringsavtal mellan Libanon och EU som trädde ikraft den 1 april 2006.
En démarche av EU:s medlemsstater under hösten 2007 uppmanade Libanon
att iaktta sina internationella åtaganden beträffande tortyr och uttryckte oro
över uppgifter om att två häktade behandlats illa. Samtidigt välkomnade
démarchen möjligheten för IRRK att besöka fängelser. FN:s
specialrapportörer har sedan kriget sommaren 2006 granskat brott mot de
mänskliga rättigheterna ur olika aspekter. Ett flertal besök av FN-rapportörer
har ägt rum i Libanon under 2007.
Libanon omfattas av den svenska regeringens regionala biståndsprogram för
Mellanöstern och Nordafrika. Ett av de prioriterade områdena är stärkande av
demokrati och mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors och ungdomars rättigheter.
Ett flertal regionala projekt som inkluderar Libanon har hittills antagits.
Projekten genomförs framför allt av svenska och FN-organisationer. Raoul
Wallenberg-institutet har fram till våren 2006 hållit regelbundna kurser i
mänskliga rättigheter i Libanon.

Svenska organisationer som arbetar i Libanon är Svenska Rädda Barnen,
Diakonia, Palestinagrupperna i Sverige (PGS) och Kvinna till Kvinna. Svenska
Räddningsverket arbetar sedan kriget sommaren 2006 med minröjning i södra
Libanon.

Mänskliga rättigheter i Israel 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Denna rapport omfattar situationen för de mänskliga rättigheterna i staten Israel
inom 1967 års gränser och inom det ockuperade syriska Golanområdet.
Angående israeliska myndigheters respekt för de mänskliga rättigheterna på de
palestinska områdena hänvisas till rapporten Mänskliga rättigheter på de
palestinska områdena 2007.
Israel är en parlamentarisk demokrati, vars självständighetsförklaring stipulerar
respekt för de mänskliga rättigheterna utan hänsyn till etniskt ursprung, religion,
politisk tillhörighet, kön eller individuella åsikter. De mänskliga rättigheterna
respekteras i allmänhet för israeliska medborgare, medan situationen på de av
Israel ockuperade områdena är annorlunda (se ovannämnda separata rapport).
Landets etniska och religiösa minoriteter – i synnerhet den arabiska gruppen –
utsätts i viss mån för diskriminering.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Israel har ratificerat följande centrala konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) med
reservationer för artiklarna 4 och 9. Israel har inte anslutit sig till något av de
fakultativa protokollen. Israel skulle ha inkommit med sin tredje periodiska
rapport till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter den 1 augusti 2007.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
Israel ska inkomma med sin tredje periodiska rapport till kommittén för
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter den 30 juni 2008.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD)
med reservation för artikel 22. De tionde, elfte, tolfte och trettonde rapporterna,
som skulle ha presenterats 1998, 2000, 2002 respektive 2004, inkom gemensamt
den 1 september 2005. Kommittén för avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering kommenterade rapporterna i mars 2007 (genom så kallade
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- Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW), med reservation för artikel 7 (b) och artikel 16. Israel har inte anslutit
sig till det fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Israel inkom med den
fjärde periodiska rapporten den 1 juni 2005. Rapporten granskades samma år.
- Konventionen mot tortyr (CAT), med reservationer för artiklarna 20 och 30.
Israel har inte anslutit sig till det fakultativa protokollet om förebyggande av
tortyr. Israel inkom med sin fjärde periodiska rapport i november 2006.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC). Israel har inte inkommit med vare
sig sin andra eller tredje periodiska rapport. Den fjärde periodiska rapporten ska
vara konventionskommittén tillhanda den 1 november 2008. Tillträdet till
tilläggsprotokollet om barn i väpnade konflikter trädde i kraft den 17 augusti
2005. Den första periodiska rapporten skulle ha varit kommittén till handa den
18 augusti 2007. Israel har skrivit under (den 14 november 2001), men ännu ej
ratificerat, tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.
Israel har också ratificerat 1951 års flyktingkonvention och 1967 års protokoll.
Israel har inte ratificerat Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen
(ICC).
Israel har varken undertecknat eller ratificerat FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionshinder.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Rätten till liv och kroppslig integritet respekteras av rättssystemet för israeliska
medborgare. Genom utsträckning av lagars och förordningars giltighet till
bosättare på ockuperade områden har dessa samma rättigheter som övriga
israeliska medborgare. Minoritetsgrupper med israeliskt medborgarskap åtnjuter
respekt för rätten till liv och i allt väsentligt också vad gäller kroppslig integritet.
Tortyr är sedan 1999 förbjuden i lag. Israel har ratificerat konventionen mot
tortyr, men den är inte inkorporerad i israelisk lag. Det förekommer uppgifter

från organisationer som Human Rights Watch, Amnesty International, B’Ttselem
(Israeliska informationscentret för mänskliga rättigheter i de ockuperade
områdena) och PCATI (Kommittén mot tortyr i Israel) om att ett visst mått av
våld förekommer i förhörssammanhang i de fall man misstänker att en person
har avgörande information om en omedelbart förestående terroristattack. Det
rapporteras att palestinier i samband med gripande och förhör av den israeliska
säkerhetstjänsten utsatts för förnedrande behandling, plågsamma
kroppsställningar, förhindrande av sömn, psykiska påtryckningar, dödshot,
våldsam skakning och nedkylning.
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter uttryckte i sin senaste granskning från
2003 oro över uppgifter om sådan behandling och över Israels argumentation att
detta faller under ’nödvändigt försvar’. Israel uppmanades att noga utreda alla
påstådda fall av misshandel och tortyr samt ställa förövare inför rätta.
Kommittén efterlyste också statistik över klagomål och uppföljning av dessa.
4. Dödsstraff
Dödsstraff i fredstid avskaffades 1954 men finns kvar för vissa brott under krig.
Dödsstraff har endast verkställts i ett fall (Adolf Eichmann 1962).
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Frihetsberövande utan rättegång förekommer, främst i form av så kallat
administrativt förvar. En person kan sättas i administrativt förvar i upp till ett år.
Omprövning av förvarsbeslutet måste ske var tredje månad.
De lagliga möjligheterna att hålla personer i förvar utan någon rättslig prövning
(häktning) är begränsade och inskränker sig till 24 timmar.
Förhållandena i israeliska fängelser har kritiserats av såväl olika MRorganisationer som Högsta domstolen. Man pekar bland annat på överbeläggning
och trångboddhet, dålig luft, generande kroppsvisitationer och avsaknad av
möjligheter att kunna kommunicera med nära anhöriga.
Inskränkningar råder också för palestiniers och utländska medborgare med

palestinskt ursprungs möjligheter att resa in och ut från området via Ben Gurionflygplatsen.
Lagen om medborgarskap och inresa till Israel från 2003 innebär inskränkningar
i rätten till familjeåterförening för israeliska medborgare gifta med personer
boende i de palestinska områdena, eftersom de inte kan erhålla permanent
uppehållstillstånd i Israel. Lagen har kritiserats av människorättsorganisationer
och av FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna. FN:s
rasdiskrimineringskommitté har i ett särskilt beslut uttryckt oro över följderna av
lagen och begärt ytterligare information. Organisationen ACRI (Föreningen för
medborgerliga rättigheter i Israel) krävde tillsammans med Adalah (Rättsliga
centret för den arabiska minoritetens rättigheter) i en framställan till Högsta
domstolen 2003 att lagen skulle ogiltigförklaras. Förra året röstade sex av
domstolens elva ledamöter för att avslå framställan.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Israel har ett demokratiskt styrelseskick och är uppbyggt enligt rättsstatliga
principer. Rättsväsendet är självständigt i förhållande till de styrande och
lagstiftande organen. Rättssystemet består av civila, militära, religiösa samt
arbets- och administrativa domstolar, som alla lyder under Högsta domstolen.
För judar i Israel och bosättare på de ockuperade områdena respekteras personlig
frihet och rättssäkerhet. I princip gäller detsamma för minoritetsgrupper som är
bosatta i Israel och Golanområdet, samt palestinier boende i östra Jerusalem.
Enligt uppgifter från MR-organisationer som Adalah och ACRI finns en tendens
att domstolar i vissa fall dömer icke-judiska israeliska medborgare till strängare
straff än judiska medborgare i fall av jämförbara brott.
Landet befinner sig sedan 1948 i ett permanent undantagstillstånd, vilket innebär
att regeringen i vissa fall har befogenhet att fatta beslut i frågor utan att följa
sedvanlig rättspraxis. Israels högsta domstol fattade 2004 beslut om att
regeringen inom sex månader skulle inkomma med nya lagar och förordningar
som ersatte undantagslagstiftningen. Det har ännu inte skett.

FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna uttryckte i sin senaste granskning
2003 oro över oklarheter vad gäller Israels regler om terroristbekämpning, som
strider mot regler om rättssäkerhet. Detta gäller främst Israels genomförande av
utomrättsliga avrättningar av utpekade terrorister.
7. Straffrihet
Israeliska myndigheter har kritiserats av MR-organisationerna B'Tselem,
HaMoked (Centret för individens försvar), Yesh Din (Frivilliga för mänskliga
rättigheter) och ACRI för brister i ansträngningarna att beivra brott som begås
mot palestinier av israeliska civila eller av armén. De flesta sådana anmälningar
leder inte till påföljd.
Knesset (det israeliska parlamentet) godkände 2005 ett tillägg till lagen om civila
skador, som innebär att staten avsäger sig ansvaret att betala kompensation till
palestinier för skador åsamkade av den israeliska armén i områden som
definieras som konfliktområden. Sedan tidigare har staten immunitet i situationer
som karaktäriseras som krigslägen. Den nya lagen är tänkt att gälla retroaktivt
från den 29 september 2000, vilket skulle innebära att de skador som åsamkats
under den andra intifadan inte kommer att tas upp till prövning. Det finns för
närvarande 400 sådana fall som väntar på att avgöras i domstol. Nio MRorganisationer har i en framställan till Högsta domstolen krävt att tillägget
ogiltigförklaras. Det åligger Högsta domstolen att pröva om det nya tillägget står
i strid med Israels Basic Laws (motsvarighet till grundlag).
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Tryck-, yttrande- och mediafrihet garanteras i israelisk lagstiftning. Censur
förekommer endast vad gäller information som uttrycker stöd för terrorism eller
extremistiska islamistiska grupperingar, uppmaning till rasism, eller förnekande
av Israels rätt att existera som judisk stat. Inskränkningar i yttrande- och
föreningsfriheten gäller för judiska extremistorganisationer som Kach och
Kahane Chai. Dessa är förbjudna som politiska partier.
Lagen om informationsfrihet fastställer israeliska medborgares rätt till insyn i
offentliga myndigheters verksamhet och rätten att få information från

myndigheterna i fråga. Undantag görs i lagen om offentlighet för sekretessbelagd
information.
Religionsfrihet råder formellt och det finns ingen statsreligion, men den judiska
ortodoxa lagen Halacha har en påtaglig roll i israelisk lagstiftning och i det
offentliga livet.
Eftersom familjelagstiftningen anförtrotts de religiösa samfunden är det i
realiteten svårt att stå utanför dessa samfund. En konsekvens är att borgerlig
vigsel inte kan ingås i Israel. Borgerliga äktenskap ingångna utomlands godtas
dock. Det har heller inte varit möjligt för en judisk person att i Israel ingå ett
giltigt äktenskap med en muslim eller kristen. Genom ett utlåtande av Högsta
domstolen har dock vissa möjligheter öppnat sig för dylika vigslar om den ickejudiska parten är medborgare i ett annat land och vigseln äger rum på detta lands
ambassad eller konsulat.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Israel är en parlamentarisk demokrati där regeringen, ansvarig inför parlamentet
(Knesset), utövar den exekutiva makten. Val till Knesset sker vart fjärde år, men
nyval kan utlysas, som i mars 2006 då det nybildade partiet Kadima med
partiledaren Ehud Olmert vann. Nästa ordinarie val ska äga rum senast i mars
2010. Politiska partier som får mer än 1,5 procent av rösterna ges plats i
parlamentet.
Israel saknar en skriven författning. Frågan är dock föremål för granskning av en
kommitté i Knesset.
Ett antal så kallade Basic Laws (”grundläggande lagar”) stadfäster en rad friheter
som i andra länder är angivna i författningen. Vissa rättigheter är också angivna i
Israels självständighetsförklaring från 1948. Israelisk lagstiftning garanterar och
slår vakt om domstolsväsendets oberoende.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Israel har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner. Lagen om likvärdiga
arbetsmöjligheter förbjuder diskriminering på grund av kön, föräldraskap,
familjesituation, sexuell läggning, folktillhörighet, ursprungsland, religiös eller
politisk åskådning, partitillhörighet och ålder. Lagstiftning finns även om jämlika
löner.
Diskriminering i arbetslivet förekommer i viss utsträckning när det gäller den
arabiska befolkningen, bland vilka arbetslösheten generellt sett är högre och
representationen i offentliga sektorn liksom genomsnittslönen lägre. FN:s
kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har uttryckt oro för
denna diskriminering. Minimilönen, som ofta kombineras med andra bidrag, och
maxarbetstiden anses som skäliga av oberoende organisationer som sysslar med
arbetsrättsliga frågor. Israeliska medborgare kan ansluta sig till fackföreningar.
Situationen beträffande arbetsregler för palestinska eller andra utländska
gästarbetare är i viss mån oklar. Högsta domstolen biföll i ett precedensfall 2007
en anmälan från frivilligorganisationen Kav LaOved om att palestinier anställda
på ockuperat område ska ha samma rättigheter som israeliska arbetstagare.
Tvångsarbete är förbjudet enligt lag och skyddet för barn är särskilt starkt i detta
avseende.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Majoriteten av den israeliska befolkningen åtnjuter en i flera avseenden med EUstaterna jämförbar standard vad gäller tillgång och kvalitet på hälso- och
sjukvård. Statens utgifter för sjuk- och hälsovård uppgår till omkring åtta till nio
procent av BNP. FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter uttryckte i sin granskning 2003 oro för att israeliska araber
diskrimineras vad gäller tillgång till sjuk- och hälsovård, då denna service ofta är
sämre i arabiska samhällen än i judiska. Andra kategorier bland befolkningen
som får anses ha sämre tillgång till sjukvård är låginkomsttagare, gästarbetare,
frihetsberövade och asylsökande.

12. Rätten till utbildning
Inom utbildningsområdet håller Israel en standard som i flertalet avseenden är
jämförbar med EU:s. Skolplikt gäller till 15 år, och den statliga undervisningen
är kostnadsfri. Det förekommer ingen skillnad i pojkars och flickors rätt till
utbildning.
MR-organisationer som Adalah och Sikkuy (Föreningen för främjande av
medborgerlig jämlikhet i Israel) hänvisar till offentlig statistik som visar att
staten spenderar avsevärt mer medel per judisk elev än per arabisk elev.
Proportionellt får en mindre andel arabiska studenter tillträde till
universitetsstudier än judiska studenter. Enligt uppgifter från MR-organisationer
är sex procent av de universitetsstuderande araber, samtidigt som de utgör cirka
20 procent av befolkningen. FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter välkomnar i sin senaste granskning 2003 den israeliska
regeringens ansträngningar för att höja andelen studerande i den arabiska
sektorn.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Israel är globalt sett hög och jämförbar med många EUländers. Israel placerar sig på plats 23 bland 177 länder i UNDP:s Human
Development Index. Antalet sysselsatta förblir dock lågt, 51 procent. Detta beror
främst på den höga arbetslösheten bland den arabiska minoriteten, att många
arabiska och judiska religiösa kvinnor står utanför arbetsmarknaden samt det
faktum att Israels ultraortodoxa inte arbetar utan bedriver religiösa studier.
Arbetslösheten är högre bland Israels icke-judiska medborgare än bland de
judiska. Nationellt ligger arbetslösheten på 8,5 procent, medan den hos den
arabiska femtedelen av befolkningen ligger på omkring 11 procent. Enligt MRorganisationen Adalah finns det emellertid ett visst mörkertal avseende den
arabiska arbetslösheten i Israel, eftersom denna grupp i lägre utsträckning
anmäler sig som arbetslösa.
Den lagstadgade minimilönen ökade i år med 15 procent till 47.5 procent av

medellönen. Minimilönen uppgår nu till USD 752 per månad.
För första gången sedan 2000 minskade under 2007 antalet israeliska familjer
under fattigdomsstrecket (vilket innebär USD 934 för en fyrabarnsfamilj). Trots
detta beräknas så mycket som 25 procent av Israels befolkning leva i fattigdom,
och 35.8 procent av barnen. De ekonomiska klyftorna i Israel är, trots
högkonjunkturen, således mycket stora.
Vad gäller möjlighet till offentlig anställning har araber ofta problem att få
anställning i funktioner med någon typ av anknytning till Israels nationella
säkerhet. En anledning till särbehandlingen av de israeliska araberna, med
undantag för druserna, är att dessa inte omfattas av obligatorisk värnplikt.
En person som inte fullgjort militärtjänstgöring riskerar att särbehandlas på ett
oförmånligt sätt när det gäller sociala förmåner, möjligheter till anställning inom
vissa sektorer, möjligheter till högre studier och till stipendier och bostadslån.
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14. Kvinnors rättigheter
Israel har ratificerat konventionen om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor. Israel har en hög andel välutbildade kvinnor. Ingen
könsdiskriminering återfinns i den sekulära lagstiftningen.
Familjelagstiftningen ligger under de religiösa samfundens jurisdiktion. De
religiösa lagarna innebär ibland diskriminering av kvinnor, till exempel avseende
skilsmässor. En judisk kvinna kan inte få ut skilsmässa utan sin makes
godkännande. Utan giltig skilsmässa kan en judisk kvinna inte gifta om sig och
de eventuella barn hon får räknas som utomäktenskapliga, vilket innebär en
betydande social stigmatisering i starkt religiösa kretsar. FN:s kommitté för
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har uttryckt oro för denna
diskriminering. Frågor rörande underhåll och vårdnadstvister kan dock avgöras i
civila domstolar.
Lagen om kvinnans rättigheter stipulerar jämlikhet beträffande bland annat
arbete, militärtjänst och utbildning samt reglerar skydd för kvinnan mot våld,

sexuella trakasserier och exploatering. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter
har välkomnat lagen och andra åtgärder som regeringen vidtagit för att förbättra
kvinnans situation.
Det finns inga lagliga hinder för kvinnligt deltagande i det politiska livet, men i
praktiken är kvinnor underrepresenterade. 17 av totalt 120 Knessetledamöter är
kvinnor och tre av 29 ministrar.
Lagen om likvärdiga arbetsmöjligheter förbjuder diskriminering på grund av
kön. Lagstiftning finns även om lika lön.
Våld mot kvinnor förekommer, och kvinnorättsorganisationer uttrycker oro över
att tendensen går mot ökat våld. Sexhandel utgör ett växande problem i Israel,
främst med kvinnor från forna Sovjetunionen och Östeuropa. Enligt KavLaOved
(”Heta linjen” för arbetskraftsinvandrare) kommer årligen mellan
1 000 och 3 000 kvinnor som offer för människohandel till Israel.
Israeliska myndigheter ägnar alltmer uppmärksamhet åt problemet. 2006 antogs
en ny lag som vidgar definitionen av människohandel och ger utvidgat stöd för
dess offer. Straffsatsen för människohandel motsvarar enligt den nya lagen den
för allvarliga brott som våldtäkt och innebär fängelse i 16-20 år.
Skadestånd kan täckas av staten om den dömde inte kan betala. Offer för
människohandel beviljas dessutom gratis företräde i rätten. Varken prostitution
eller köp av sexuella tjänster är dock olagligt. En begränsning är att lagen 10
endast gäller kvinnliga offer för människohandel och inskränker sig till
människohandel för sexuella ändamål.
15. Barnets rättigheter
Under de senaste åren har medvetenheten om barnets rättigheter ökat i Israel.
Framför allt har uppmärksamheten kring barnmisshandel ökat. Föreningen för
barnets skydd gör gällande att barnmisshandeln ökat kraftigt sedan det andra
palestinska upproret inleddes 2000, på grund av ökade psykologiska
påfrestningar för familjer och barnomsorgspersonal.

Lagstiftningen har utvecklats till att omfatta våld i hemmet samt rättigheter för
enföräldersfamiljer.
Arabiska barn drabbas i större utsträckning av ekonomiska och sociala
nedskärningar. Det finns uppgifter om barnarbete bland den arabiska
befolkningen. Barnprostitution förekommer bland den växande gruppen
utländska – och ofta illegala – gästarbetare.
Barn till gästarbetare som föds i Israel eller som bott här sedan späd ålder har
efter ett beslut i år fått större förutsättningar att beviljas permanent
uppehållstillstånd.
Enligt israelisk lag är en person myndig vid 18 års ålder. I de ockuperade
områdena tillämpar dock Israel militära lagar från och med 12 års ålder.
Följaktligen finns av Israel fängslade minderåriga palestinier. Enligt
Internationella rödakorskommittén, ICRC, sitter omkring 400 palestinska
minderåriga i israeliska fängelser. ICRC följer dessa fall och besöker barnen
regelbundet.
Minimiålder för rekrytering till de väpnade styrkorna är 18 år.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Den största minoriteten i Israel utgörs av de 20 procent av befolkningen som är
araber. De socioekonomiska förhållandena för dessa är klart sämre än för den
judiska befolkningen.
Icke-judiska medborgare har inte rätt att arrendera mark på samma villkor som
judiska medborgare. 93 procent av marken i Israel förvaltas/ägs av staten 11
genom Israels markmyndighet (ILA) och kan inte köpas utan endast arrenderas.
Under ILA sorterar Judiska nationella fonden (JNF), som kontrollerar en dryg
tiondel av den statsägda marken och vars stadgar förbjuder upplåtelse eller
uthyrning av mark till icke-judar. 2004 lämnade organisationen Adalah in en

framställan till Högsta domstolen, i vilken man ifrågasatte JNF:s rätt att endast
arrendera ut mark till judiska medborgare. Statsåklagaren slog 2005 fast att ILA
inte hade rätt att diskriminera arabiska medborgare i detta avseende. Frågan har
överlämnats för prövning till Högsta domstolen, som ännu inte har avgett sitt
utlåtande. I juli 2007 passerade ett lagutkast som försvarar JNF:s stadgar en
första behandling i Knesset med röstsiffrorna 64 mot 16.
I Israel finns ett stort antal arabiska beduinbyar som inte givits legal status som
bosättningsorter. Konflikten gäller rätten till mark, där beduinerna, som i
århundraden bott i Negevöknen, anser att marken tillhör dem. Då byarna
definieras som olagliga enligt israelisk lagstiftning får beduinerna inte del av
kommunal service, och de saknar tillgång till vatten, elektricitet, sjukvård och
skolor. Hälften av Israels 160 000 beduiner bor i byar som saknar legal status
som bosättningsort.
Efter oroligheter i de arabiskdominerade områdena år 2000, då 13 israeliska
araber dödades av israelisk polis, tillsattes en rättslig kommitté för att utreda
händelserna. Den så kallade Or-kommissionens rapport presenterades 2003 och
är ett av de mest omfattande arbeten som gjorts för att kartlägga situationen för
de israeliska araberna. En av slutsatserna var att den arabiska gruppen varit
eftersatt i många år. Man pekade specifikt på diskriminering vad gällde
budgettilldelning till utbildnings- och hälsovårdssektorn, och sämre möjligheter
att arrendera mark och få anställning inom offentlig förvaltning. Polisens beslut
2005 att i brist på bevis lägga ner åtalen mot de israeliska poliser som var
ansvariga för dödsskjutningarna ledde till omfattande demonstrationer, och krav
har framförts om nya förundersökningar.
I samband med 2006 års Kommission för de mänskliga rättigheterna riktade
FN:s specialrapportör för utomrättsliga avrättningar, Philip Alston, kritik mot
Israel för hanteringen av ärendet. I ett brev till det israeliska
justitiedepartementet ifrågasatte Alston beslutet att lägga ned utredningarna utan
att åtala någon av de berörda polisanställda, och därmed gå emot Orkommissionens rekommendationer. Han ifrågasatte vidare den påstådda bristen
på bevis samt huruvida polisen nyttjat proportionerligt våld. Som ett svar på

brevet beordrade den israeliska staten den biträdande statsåklagaren att granska
justitiedepartementets beslut.
I sin granskning av Israels tionde till trettonde periodiska rapporter under
konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering 2007,
kritiserade kommittén Israel för att inte ha inkorporerat ett förbud mot
rasdiskriminering i sin Basic Law: Human Dignity and Liberty. Man uttryckte
djup oro över vad man uppfattade som ”separata sektorer” för landets judiska
respektive arabiska befolkningar. Problemet var som mest allvarligt vad gällde
rätten till boende och utbildning. Kommittén uppmanade Israel att avgöra
huruvida detta motsvarade etnisk segregering.
Man uttryckte vidare kritik mot att palestinier som flytt Israel inte tilläts
återvända, och inte heller begära kompensation för förlorad egendom.
Restriktionerna för familjåterförening borde enligt kommittén reduceras till ett
strikt minimum, utan koppling till den sökandes etnicitet. Den tillfälliga lag från
2003 (Citizenship and Entry info Israel Law: Temporary Order) som förbjuder
familjeåterförening för israeliska medborgare med palestinska makar är
fortfarande giltig.
Kommittén välkomnade bland annat kvotering av minoritetspersoner på den
offentliga arbetsmarknaden liksom ansträngningar att stärka arabiskans ställning
som minoritetsspråk genom ett ökat antal vägskyltar på arabiska. Man
välkomnade också att Israel fått sin förste arabisk-muslimske regeringsmedlem
2007.
Israel Democracy Institute publicerade i juni 2007 ett Democracy Index vars
resultat pekade på en ökning vad gäller negativa attityder mot Israels arabiska
befolkning. Så många som 87 procent ansåg att relationerna mellan judar och
araber är dåliga. Endast hälften av Israels judiska befolkning ansåg att israeliska
araber ska åtnjuta samma rättigheter som sina judiska landsmän. 55 procent
ansåg att regeringen bör uppmuntra arabisk emigration, och 78 procent sade sig
vara emot arabiska partier och ministrar i regeringen.

Enligt en undersökning från Arab Association for Human Rights and Center
Against Racism ökade antalet rasistiska incidenter mot israeliska araber med 26
procent 2006.
Israel har ingen utlänningslag. Den kommitté som tillsattes 2005 för att se över
regelverket för invandring till Israel fick inte sitt mandat förlängt då den sittande
regeringen tog över 2006. Ett tiotal MR-organisationer krävde 2007 att
inrikesministeriet offentliggör sin praxis inom området. Högsta domstolen biföll
anmälan i december 2007 och gav inrikesministeriet 30 dagar på sig att redovisa
sitt regelverk.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjudet i lag. Religiösa företrädare motsätter sig dock
generellt homosexualitet. Eftersom borgerlig vigsel inte förekommer i Israel
finns heller inte möjligheten att ingå registrerat partnerskap. Sambor av samma
kön har dock samma rättigheter som hetrosexuella par. Högsta domstolen har
slagit fast att homosexuella har samma rättigheter som heterosexuella vad gäller
invandring, arbetsrättsliga förmåner samt arvsfrågor.
Homosexuella har inte rätt till gemensam adoption, men ett biologiskt barn kan
adopteras av förälderns homosexuella partner. I december 2007 presenterade
socialministeriet ett förslag om rätt för homosexuella par att gemensamt
adoptera. Lesbiska har rätt till insemination.
Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden i arbetslivet och i
försvarsmakten. I de större städerna, i synnerhet i Tel Aviv, råder stor öppenhet
mot homo-, bi- och transsexuella personer. Pridearrangemang äger rum över hela
landet. I Jerusalem lockar de en bred publik, trots att de regelmässigt möter stark
kritik från religiöst håll.
18 Flyktingars rättigheter
Israel har ratificerat flyktingkonventionen, med reservationer för artiklarna 8 och
12. Antalet icke-judiska flyktingar som kommer till landet har hittills varit litet.
År 2007 ökade dock antalet asylsökande kraftigt. Merparten av dessa (cirka 3

000 personer under årets första nio månader) kom från Sudan och Darfurprovinsen, liksom från Eritrea, Elfenbenskusten och Demokratiska Republiken
Kongo.
Utsikterna för att icke-judiska personer ska beviljas asyl i Israel får bedömas
som små. Det finns ingen utlänningslag och praxis för asylbedömningar, som
sköts av en interministeriell kommitté, är inte offentlig. Historiskt har Israel
respekterat principen om non-refoulement (det vill säga att ingen får återsändas
till ett område där hon eller han har välgrundad fruktan för att råka ut för
förföljelse, eller hotas av dödsstraff, tortyr eller någon annan omänsklig
behandling eller behandling som kränker människovärdet), men inte erbjudit
permanenta lösningar för konventionsflyktingar utan sökt tredjelandslösningar.
Israel saknar mekanismer för ett flyktingmottagande och det har hänt att personer
som kan ha haft asylskäl nekats inresa vid gränsen. En del asylsökande har tagits
till häkten eller polisstationer för en tid. Flyktingarna har varit hänvisade till
frivillig- och välgörenhetsorganisationer för uppehälle, mat och sjukvård.
I juli 2007 tillkännagav regeringen en policy enligt vilken personer ska kunna
avvisas direkt vid gränsen (till Egypten, varifrån merparten asylsökanden
kommer). Policyn mötte hård kritik, och Högsta domstolen slog kort därefter fast
att den inte kunde verkställas förrän regeringen redovisat hur en regelrätt
asylprövning kan garanteras.
Efter Israels tillbakadragande från södra Libanon år 2000 tog Israel emot nära 6
000 libanesiska medborgare som haft samröre med milisen i Södra Libanons
armé. Av dessa har drygt hälften återvänt, delvis med finansiellt stöd från
israeliska myndigheter. De kvarvarande får sina uppehållstillstånd förlängda
vartefter och har rätt att arbeta och erhålla sociala förmåner.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrade har rätt till statliga bidrag samt inkomst-, hyres- och
transportbidrag. Lagen om lika anställningsmöjligheter gäller även för
funktionshindrade, även om de inte omnämns specifikt i lagen. Lagen om
likavillkor för funktionshindrade ger funktionshindrade personer rätt att

integreras i samhället. Israel skrev under FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionshinder då den öppnades för undertecknande i mars 2007.
2006 fattades beslut om att arbetsgivare har rätt att betala funktionshindrade
mindre än den lagstadgade minimilönen. Syftet var att uppmuntra anställning av
funktionshindrade, men frivilligorganisationer menar att beslutet är
diskriminerande.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett stort antal organisationer i Israel är verksamma inom MR-området.
Till de mest ansedda hör Peace Now (Fred nu), B'Tselem (Israeliska
informationscentret för mänskliga rättigheter i de ockuperade områdena), ACRI
(Föreningen för medborgerliga rättigheter i Israel), HaMoked (Centret för
individens försvar), PCATI (Kommittén mot tortyr i Israel), Adalah (Rättsliga
centret för den arabiska minoritetens rättigheter), Sikkuy (Föreningen för
främjande av medborgerliga rättigheter i Israel), Läkare för mänskliga
rättigheter, KavLaOved (”Heta linjen” för arbetskraftsinvandrare), Rabbiner för
mänskliga rättigheter och Adva Center.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Sverige stödjer israeliska frivilligorganisationers arbete inom området mänskliga
rättigheter genom det så kallade MR-sekretariatet i östra Jerusalem. Insatserna
äger rum inom de palestinska områdena och syftar till att öka respekten för och
främjandet av de mänskliga rättigheterna. Sekretariatet, kallat Mu’assasat, är
etablerat av Sverige, Danmark, Schweiz och Österrike.
EU-kommissionens delegation i Tel Aviv har ett program för mänskliga
rättigheter med en budget på 8 miljoner euro per år. Dessa medel går framför allt
till projekt som rör relationerna mellan israeler och palestinier samt situationen
för den arabiska minoriteten i Israel.
FN:s specialrapportör för MR-frågor och terrorism, Martin Scheinin, besökte
Israel och de ockuperade palestinska områdena i juli 2007. Han presenterade sin
rapport (A/HRC/6/17/Add. 4) inför FN:s råd för mänskliga rättigheter i nov 07.

Mänskliga rättigheter på de ockuperade
palestinska områdena 2007
ALLMÄNT
Denna rapport behandlar situationen avseende de mänskliga rättigheterna på
de av Israel ockuperade palestinska områdena, inklusive de områden där den
palestinska myndigheten (PA) utövar begränsat självstyre, samt det ockuperade
östra Jerusalem. Det palestinska självstyret har över tid urholkats på
Västbanken då Israel i realiteten kontrollerar hela området. Israel lämnade
Gaza i september 2005 men fortsätter att i huvudsak kontrollera Gazas
gränser, luftrum och territorialvatten. Situationen avseende de mänskliga
rättigheterna i Israel – och i det av Israel ockuperade syriska Golanområdet –
beskrivs i separat rapport (Mänskliga rättigheter i Israel 2007).
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Under 2007 fortsatte de israeliska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna
och internationell humanitär rätt i form av utomrättsliga avrättningar och
oproportionerligt och urskillningslöst våld mot den palestinska
civilbefolkningen. Människorättsorganisationer kritiserar israeliska myndigheter
för att armén och bosättare begår övergrepp av utan att straffas.
Rörelsefriheten på de ockuperade områdena har försämrats ytterligare under
2007, vilket kväver den palestinska ekonomin. I september 2007 definierades
Gaza som ”fientligt territorium” av Israel. Person- och godstrafik har därefter
inskränkts ytterligare. Även bränsleleveranserna har begränsats.
Separationsbarriären, som i huvudsak byggs på ockuperad mark, skiljer
palestinier från palestinier och medför att tillgången till utbildning, hälso- och
skolvård etc försämrats.
Antalet palestinska så kallade säkerhetsfångar i israeliska fängelser fortsätter att

vara högt och inkluderar även palestinska parlamentariker och före detta
ministrar. Administrativa frihetsberövanden utan rättegång är vanligt
förekommande och även barn frihetsberövas på detta sätt.
De israeliska människorättsorganisationerna HaMoked och B’Tselem hävdade i
en rapport under 2007 att frihetsberövade palestinier utsätts för behandling
som kan likställas med tortyr i de fall misstanke föreligger om att en person har
avgörande information rörande en förestående terroristattack.
Hamas valseger i januari 2006 blev startskottet för en ekonomisk och politisk
kris för PA som kulminerade med Hamas våldsamma maktövertagande av
Gaza i juni 2007. President Abbas utfärdade den 17 juni 2007
undantagstillstånd och tillsatte en krisregering vars legalitet ifrågasatts av
människorättsorganisationer. Undantagstillståndet hävdes i juli 2007 och en
expeditionsministär tillträdde. PA:s parlament (PLC) är lamslaget och har inte
godkänt regeringen under ledning av premiärminister Fayyad.
Hamas maktövertagande i Gaza skördade ett fyrtiotal civila dödsoffer.
Rörelsen utförde summariska avrättningar på medlemmar av PA:s
säkerhetsorgan. Rättssäkerheten i Gaza har försämrats kraftigt efter
maktövertagandet. Hundratals Fatahsympatisörer har arresterats illegalt och
merparten av de gripna uppges ha utsatts för fysiskt våld eller tortyr. På
Västbanken har PA arresterat Hamasmedlemmar utan att rättsenliga
procedurer följts och även de uppges ha utsatts för fysiskt våld och tortyr.
Order från civila domstolar om frisläppande respekteras inte alltid.
Yttrande-, mötes- och föreningsfriheterna har drastiskt försämrats i Gaza.
Journalister har attackerats och demonstrationer skingrats med våld. Det har
förekommit att demonstrationer på Västbanken slagits ner med våld av PA
som även har förbjudit omkring 150 organisationer. Enligt
människorättsorganisationer har detta gjorts på politiska grunder då många
uppges ha kopplingar till Hamas.

Respekten för de ekonomiska-, sociala- och kulturella rättigheterna har löpande
försämrats till följd av PA:s ekonomiska kräftgång och gradvisa sönderfall.
BNP/capita har fallit ytterligare under 2007.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Vare sig PA eller Palestine Liberation Organization (PLO) kan tillträda
internationella konventioner om mänskliga rättigheter eftersom dessa är
reserverade för stater. Både Israel och PLO åtog sig enligt
interimsöverenskommelsen från 1995 att respektera mänskliga rättigheter och
rättsstatens principer. De konventioner om mänskliga rättigheter som Israel
ratificerat är tillämpliga på Israels agerande på de ockuperade områdena.
PA har vid upprepade tillfällen utfäst sig att respektera de mänskliga
rättigheterna, exempelvis i det palestinska embryot till grundlag, Basic Law.
PLO har även undertecknat den så kallade Barcelonadeklarationen som
innehåller avsnitt om respekt för demokratiska processer och efterlevnad av
principer om mänskliga rättigheter.
Den humanitära rätten är tillämplig på de ockuperade områdena. Särskilt
relevant är den fjärde Genèvekonventionen. Israel har förklarat sig villigt att
tillämpa konventionens humanitära regler, men accepterar inte att
konventionen skulle vara rättsligt bindande.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Israels agerande på Västbanken/Gaza
Israeliska militäroperationer är vanligt förekommande över hela Västbanken
och i Gaza. Mellan juni och november 2006 genomförde Israel militära
offensiver i Gaza (”Operation Sommarregn” och ”Operation Höstmoln”).
Över 400 palestinier dödades. I januari 2007 hävdade FN:s särskilda rapportör
för de ockuperade områdena att Israel använt sig av oproportionerligt och
urskillningslöst våld mot civila samt att allvarliga krigsbrott begåtts.

I december 2006 tog Israels Högsta domstol upp frågan om utomrättsliga
avrättningars legalitet. Domstolen olagligförklarade inte utomrättsliga
avrättningar men beslutade om vissa restriktioner. B’Tselem har framhållit att
utlåtandet inte kommer att förändra situationen. Utomrättsliga avrättningar på
ockuperat område har utförts löpande av Israel under hela 2007.
Enligt B'Tselem har 4 376 palestinier dödats på ockuperat område eller i Israel
av israeliska säkerhetsstyrkor eller av israeliska civila från den andra intifadans
utbrott i september 2000 till den 30 november 2007.
B'Tselem har kritiserat den israeliska arméledningen för att ha otydliga riktlinjer
för soldaternas eldgivning. Organisationen har även anklagat den israeliska
försvarsmakten (IDF) för att ha inrättat så kallade dödszoner längs gränsen till
Gaza. Om en palestinier kommer in en sådan zon uppges IDF skjuta för att
döda.
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har kritiserat IDF:s användning av
mänskliga sköldar i de ockuperade områdena. I oktober 2005 förbjöd Israels
Högsta domstol brukandet av mänskliga sköldar. B'Tselem och Defense for
Children International (DCI) har dock därefter rapporterat om incidenter där
palestinier använts som mänskliga sköldar.
Attacker mot palestinier av israeliska bosättare är vanliga på Västbanken.
Situationen är särskilt svår i och omkring staden Hebron.
Tortyr är sedan 1999 förbjuden i israelisk lag. I maj 2007 publicerade den
israeliska människorättsorganisationen Public Committee Against Torture in
Israel (PCATI) vittnesmål från palestinier som PCATI menar utsatts för tortyr
(”Ticking Bombs – Testimonies of Torture Victims in Israel”). HaMoked och
B’Tselem publicerade i maj 2007 rapporten ”Absolute Prohibition – The Torture
and Illtreatment of Palestinian Detainees”. I rapporten hävdas att palestinier ofta
misshandlas och förödmjukas mellan arresteringstillfället och förhöret samt att
de arresterade under förhör rutinmässigt förödmjukas, hotas och binds på

smärtsamt sätt. När misstanke föreligger om att en person har avgörande
information om en förestående terroristattack tillämpas ett visst mått av
psykiskt och fysiskt våld som enligt HaMoked och B’Tselem utgör tortyr. I
rapporten hävdades att denna form av tortyr utförs på basis av förutbestämda
riktlinjer.
Israels agerande i östra Jerusalem
I hela Jerusalem råder israelisk lag. Ordningen upprätthålls av den reguljära
israeliska polisen.
Den palestinska myndigheten
Enligt Palestinian Center for Human Rights avled 161 palestinier, varav 41
civila, under Hamas väpnade maktövertagande den 7-14 juni 2007 i Gaza.
Utomrättsliga och godtyckliga avrättningar, inklusive mord på skadade som
förts till sjukhus utfördes, enligt uppgift, i samband med sammanstötningarna.
PA:s Basic Law förbjuder tortyr. Efter striderna i Gaza grep Hamas hundratals
personer med koppling till Fatah. Den palestinska människorättsorganisationen
al-Haq uppskattar att omkring 90 procent av de gripna utsattes för någon form
av fysiskt våld eller mer utpräglad tortyr.
Samtidigt har PA:s säkerhetsorgan sedan sommaren 2007 arresterat
Hamassympatisörer på Västbanken i stor skala. Palestinska
människorättsorganisationer rapporterar att PA utsatt Hamasanhängarna för
fysiskt våld, tortyr och annan förödmjukande behandling, inklusive
tvångsrakning.
Hamas säkerhetsstyrkor i Gaza dödade åtminstone sex civila i samband med en
demonstration den 12 november 2007 till minne av förre palestinske
presidenten Arafats bortgång. PA:s säkerhetsorgan på Västbanken slog den 27
november 2007 brutalt ner protester mot fredstoppmötet i Annapolis, USA.. I
staden Hebron dödades en demonstrant.
Enligt B'tselem har 1028 israeler fallit offer för palestinskt våld sedan intifadans

utbrott år 2000 (till och med den 30 november 2007). Enligt samma källa har
120 palestinier som misstänkts för att ha samarbetat med Israel avrättats av
palestinska säkerhetsorgan eller miliser.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet finns i straffskalan både på Västbanken och i Gaza. PLO:s
strafflag tillåter också dödsstraff (PLO:s strafflag används i PA:s
militärdomstolar och tidigare i de numera avskaffade state security courts).
Det moratorium som varit i kraft avseende verkställande av dödsdomar sedan
2002 hävdes i och med att presidenten under 2005 auktoriserade fem
avrättningar. ”Ombudsmannainstitutionen” Palestinian Independent Commission
for Citizens’ Rights (PICCR) uppskattar att 38 personer dömts till döden utan att
straffet verkställts. Vissa av dessa sitter fängslade medan andra har flytt och är
efterlysta. Av de 38 uppges 12 vara dömda för att ha samarbetat med Israel.
Inga nya dödsdomar har utfärdats under 2007, enligt PICCR.
Människorättsorganisationen al-Haq leder en koalition med målsättningen att
avskaffa dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Israels agerande på Västbanken/Gaza
Frihetsberövande
Flertalet palestinska fångar förs till fängelser i Israel i strid med den fjärde
Genèvekonventionen. Internationella rödakorskommittén (ICRC) besöker
regelbundet fångar i israeliska fängelser och har inga problem att få tillträde.
Enligt ICRC finns totalt 11 395 palestinier i israelisk fångenskap i december
2007. Av dessa är 9 262 så kallade säkerhetsfångar.
Under 2006 arresterades flera av Hamas parlamentariker och dåvarande
ministrar. Ett trettiotal har åtalats vid israeliska militärdomstolar för
medlemskap i en illegal organisation.
Frihetsberövanden utan rättegång förekommer främst i form av så kallat

administrativt frihetsberövande. Militära myndigheter har befogenhet att
besluta om administrativ internering under en period på sex månader, med
möjlighet till förlängning. Enligt ICRC fanns 877 palestinier i administrativt
förvar i december 2007.
Människorättsorganisationer konstaterar att förhållandena i israeliska fängelser
inte är tillfredsställande. Bristande tillgång till försvarsadvokat, överbeläggning,
generande kroppsvisitationer och avsaknad av möjligheter att kommunicera
med nära anhöriga förefaller vara de främsta problemen. I november 2006
presenterade B’Tselem rapporten ”Barred from Contact” som slår fast att
familjebesök ofta nekas palestinska fångar. ICRC uppmanade i december 2007
offentligt Israel att tillåta familjer från Gaza att besöka fängslade släktingar.
Begränsningar i rörelsefriheten
Rörelsefriheten är kraftigt inskränkt på de ockuperade områdena och begränsas
av separationsbarriären, vägspärrar, söndergrävda vägar, betongklumpar,
jordhögar, så kallade bosättarvägar på vilka palestinier endast får färdas med
särskilt tillstånd, samt utegångsförbud och olika tillståndskrav. Effekten är att
uppdelningen av Västbanken i separata områden konsolideras, att
rörelsefriheten mellan och inom dessa områden är kraftigt inskränkt samt att
det i princip inte heller är möjligt att resa mellan Västbanken och Gaza.
Israel fortsatte bygga separationsbarriären på ockuperad mark under 2007 trots
att den internationella domstolen i Haag (ICJ) i ett rådgivande yttrande i juli
2004 fastslog att den del av separationsbarriären som byggs på ockuperad mark
strider mot folkrätten.
I december 2005 publicerade den israeliska MR-organisationen B'Tselem den
uppmärksammade rapporten Under the Guise of Security: Routing the
Separation Barrier to Enable Israeli Settlement Expansion in the West Bank. I
rapporten avvisar B'Tselem att separationsbarriärens dragning har fastlagts
huvudsakligen av säkerhetsskäl. B'Tselem hävdar istället att
bosättningsexpansion har varit den tyngst vägande faktorn när barriärens
dragning fastställts.

Enligt United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs
(UNOCHA) hade 413 kilometer (av planerade 712) av separationsbarriären
färdigställts i december 2007. Huvuddelen byggs på ockuperad mark. När
separationsbarriären är färdig hamnar omkring 10 procent av Västbanken på
västra sidan av barriären (det vill säga under direkt israelisk kontroll).
Palestinier kan endast använda fyra av tolv öppningar i barriären runt
Jerusalem. Separationsbarriären skiljer invånarna från deras jordbruksmarker,
arbetsplatser, skolor, vårdinrättningar och annan social service. Palestinier som
bor på ockuperad mark på västra sidan av separationsbarriären måste ansöka
om särskilt tillstånd för att vistas där de bor.
Enligt UNOCHA fanns det i oktober 2007 totalt 561 fysiska hinder av olika
karaktär som hindrar rörelsefriheten på Västbanken, vilket kan jämföras med
528 ett år tidigare. Antalet mobila vägspärrar uppgick i genomsnitt till 69 per
vecka.
Sedan Hamas våldsamma maktövertagande av Gaza i juni 2007 har tillträdet till
området kraftigt försämrats. Gränsövergången vid Rafah mellan Gaza och
Egypten stängdes den 14 juni. Godsterminalen Karni stängdes också när
Hamas tog över Gaza. När Israel i september 2007 definierade Gaza som
”fientligt territorium” försämrades tillträdet och rörelsefriheten ytterligare.
B’Tselem beskrev 2007 situationen i Gaza i skriften ”The Gaza Strip – One Big
Prison”.
Palestinier betraktas som statslösa av israeliska myndigheter även om de
innehar medborgarskap i ett tredje land. Samtliga palestinier vägras alltså
normalt resa via flygplatsen Ben Gurion i Tel Aviv (utresa kräver särskilt
tillstånd) samt återresa till Västbanken eller Gaza om de vistats utomlands
under tre till fem år utan att ha besökt sin hemtrakt. Så länge Israel direkt eller
indirekt kontrollerar Gazas gränser är dessa bestämmelser delvis fortsatt i kraft
även för Gaza.
De israeliska myndigheterna har successivt inskränkt möjligheterna för

familjeåterförening och besökstillstånd till de ockuperade palestinska
territorierna. Icke folkbokförda palestinier eller utländska medborgare som är
gifta med en palestinier/palestinska, som är bosatt på de ockuperade
områdena, kan normalt inte bosätta sig där.
Israels agerande i östra Jerusalem
De rättssäkerhetsgarantier som finns i israelisk lag tillämpas i alla mål som
gäller personer med hemvist i staden.
Den palestinska myndigheten
Frihetsberövande
PA:s Basic Law förbjuder godtyckliga frihetsberövanden. Ett svagt rättsväsende
och en mångfald säkerhetsorganisationer och miliser medför att
frihetsberövande utan rättslig grund trots detta är relativt utbrett på de
palestinska områdena.
De olika palestinska säkerhetsstyrkorna har egna häkten. Enligt uppgift satt
omkring 800 personer i palestinskt häkte eller fängelse i december 2007.
Endast omkring 10 procent av dessa hade fått en fällande dom.
Efter Hamas maktövertagande i Gaza i juni 2007 greps hundratals
Fatahsympatisörer på godtyckliga grunder av Hamas säkerhetsorgan och milis.
PA arresterade på Västbanken hundratals Hamassympatisörer, ofta utan att ta
hänsyn till grundläggande principer som att ställa den häktade inför en domstol
inom 48 timmar. Beslut av civila domstolar om frisläppande har inte alltid
respekteras.
Förhållandena i palestinska häkten och fängelser är undermåliga och har
löpande förvärrats till följd av PA:s prekära ekonomiska läge och gradvisa
sönderfall. Det finns anledning att tro att förhållandena i häkten som
upprättats av Hamas milis Izzadin al-Qassam är mycket dåliga.
Sedan den 25 juni 2006 hålls en israelisk soldat fängslad av Hamas i Gaza.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsskipningen på de ockuperade palestinska områdena sker med tillämpning
av en mycket diversifierad lagstiftning. Selektivt tillämpas ottomansk lag,
liksom brittisk mandatlagstiftning och jordansk respektive egyptisk lag på
Västbanken respektive Gaza. Därtill kommer israeliska militära dekret.
Palestinier som arresteras under israeliska militäroperationer i Gaza åtalas på
basis av israelisk strafflagstiftning i civila israeliska domstolar.
Israels agerande på Västbanken/Gaza
Israel tillämpar alltjämt brittisk undantagslagstiftning från 1945 vilket ger
myndigheterna långtgående maktbefogenheter. FN:s kommitté för mänskliga
rättigheter har uppmanat Israel att se över användningen av
undantagslagstiftningen.
Rättssäkerheten för palestinier som arresteras av säkerhetsskäl är synnerligen
begränsad. Inga advokater tillåts under inledande förhör. Framtvingade
erkännanden förekommer. Prövningen sker i militärdomstolar som enligt
människorättsorganisationer inte uppfyller grundläggande krav på
rättssäkerhet. Administrativt frihetsberövade palestinska säkerhetsfångar sitter
fängslade under längre tidsperioder utan rättegång.
Den palestinska myndigheten
Det palestinska rättsväsendet är mycket svagt. Domstolarna utsätts ibland för
otillbörlig inblandning av den exekutiva makten. Såväl domstolsväsendet som
åklagarämbetet lider brist på utbildad personal och resurser. Samarbetet mellan
polis, åklagare och domstolsväsendet fungerar dåligt och de inbördes
relationerna mellan de olika institutionerna inom rättssektorn är oklara.
Enligt den så kallade Judiciary Authority Law utser presidenten domarna på
basis av en rekommendation från den högsta administrativa instansen inom
rättsväsendet (High Judicial Council).
Domstolsväsendet består av allmänna domstolar och militärdomstolar.
Särskilda förvaltningsdomstolar saknas. De erkända religiösa samfunden

tillerkänns egen jurisdiktion och egna domstolar i familjemål.
År 1995 inrättade PA särskilda säkerhetsdomstolar, så kallade state security
courts.
Dåvarande premiärministern Mahmoud Abbas tog i juni 2003 ett beslut att
avskaffa dessa. Som president har Abbas utfärdat ett dekret som överför
rättsfall till civila domstolar. Inget presidentdekret har utfärdats som formellt
förbjuder förekomsten av säkerhetsdomstolarna men enligt al-Haq verkar
säkerhetsdomstolarna inte längre i praktiken.
Presidenten införde undantagstillstånd den 17 juni 2007. Den 6 juli 2007
utfärdade presidenten ett dekret med innebörden att de militära domstolarna
övertog stora delar av den civila rättsapparatens ansvar. Enligt Palestinian
Independent Commission for Citizens' Rights (PICCR) och
människorättsorganisationer fick dekretet aldrig några praktiska konsekvenser.
Rättssäkerheten i Gaza har försämrats drastiskt sedan Hamas maktövertagande
i juni 2007. PA på Västbanken har beordrat civilpolisen och personal inom
rättsväsendet i Gaza att utebli från arbetet. Människorättsorganisationer har
varnat att beslutet riskerar att bana vägen för ett rättsväsende baserat på
sharialag.
Hamas har etablerat det såkallade Palestine League of Religious Scholars för att
underlätta avdömningen av civila rättsfall samt integrerat delar av sina
säkerhetsorgan i civilpolisen, bytt ut den tidigare justitiekanslern, utsett nya
domare och åklagare och etablerat ett substitut för High Judicial Council.
Palestinska människorättsorganisationer betraktar utnämningarna inom
rättssektorn som illegala.
7. Straffrihet
Israels agerande på Västbanken/Gaza
Människorättsorganisationen Yesh Din - Volunteers for Human Rights pekade i
en rapport från september 2006 på stora brister i det israeliska rättssystemets

hantering av brott begångna av IDF eller bosättare mot palestinier på de
ockuperade områdena. Bristfälliga utredningar medförde att 90 procent av
anmälningarna om våld mot palestinier lades ner. Yesh Din hävdade i december
2007 att israelisk lagstiftning inte tillämpades fullt ut på israeliska soldaters
agerande på de ockuperade områdena. B'Tselem har konstaterat att väldigt få
anmälningar om misshandel eller om israeliska säkerhetsstyrkors användning
av vapen som åsamkat dödsfall eller fysisk skada leder till åtal. Än färre leder
till fällande dom.
Angrepp från bosättare på palestinsk egendom har ofta bemötts med att det
aktuella området stängts av. I juli 2006 kom ett utlåtande från Israels Högsta
domstol enligt vilket IDF har en skyldighet att skydda palestinsk egendom.
Det israeliska parlamentet har antagit en lag som innebär att staten avsäger sig
ansvaret att betala kompensation till palestinier för skador åsamkade av IDF.
Lagen gäller retroaktivt från den 29 september 2000. I ett domstolsutlåtande
från december 2006 upphävdes delar av lagen av Israels Högsta domstol.
Den palestinska myndigheten
PA har brustit i att beivra brott som begås av palestinska miliser eller av
palestinska säkerhetstjänsten mot israeler. Tillräckliga åtgärder för att stoppa
raketbeskjutningen av Israel från Gaza har inte vidtagits.
PA har även brustit i att beivra brott mot palestinier, framför allt påstådda
kollaboratörer. I samband med Hamas maktövertagande i Gaza i juni 2007
utfördes summariska avrättningar för vilka inga ställts till svars.
Ingen inom Hamas och PA:s säkerhetsorgan har ställts tills svars för grova
brott mot den humanitära rätten under och efter Hamas maktövertagande i
Gaza.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Israels agerande på Västbanken/Gaza
Allt material som kan sägas beröra den israeliska statens säkerhet ska

underställas censorn före publicering. I praktiken berörs främst tidningen alQuds som dagligen underställer censorn ett antal artiklar.
Under den andra intifadan har IDF gjort intrång på palestinska radio- och TV
stationer samt tidningsredaktioner och förstört material och inredning vid ett
flertal tillfällen. Många journalister, både arabiska och internationella, har
vägrats tillträde till orter på de ockuperade områdena. De har också beskjutits
och i vissa fall skadats eller dödats under bevakningen av intifadan.
Israels agerande i östra Jerusalem
Samma mediafrihet tillämpas som i Israel i övrigt.
År 2001 stängde Israel palestinska institutioner i östra Jerusalem, bland annat
Orient House som användes av PLO/PA för internationella högnivåkontakter.
Religionsfriheten inskränks de facto av Israel. Ofta förbjuds män under 45 år med hänvisning till säkerhetsskäl - att delta i fredagsbönen i al-Aqsa-moskén på
Haram al-Sharif/Tempelberget i Jerusalems gamla stad. Tillträdet till östra
Jerusalem för palestinier som är bosatta på Västbanken försämras löpande.
Palestinier som är bosatta i Gaza har i princip ingen möjlighet att ta sig till
området som utgör islams tredje mest heliga plats.
Under hösten 2006 framförde de kristna ledarna i Jerusalem i ett upprop kritik
mot Israel för att landet egenmäktigt fattar beslut rörande staden och
propagerade för att Jerusalem måste bli en öppen stad tillgänglig för judar,
kristna och muslimer.
Palestinska myndigheten
Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet är bärande element i
det palestinska embryot till grundlag (Basic Law).
Hamas har systematiskt slagit ner på yttrande- och mediafriheten i Gaza. PA:s
TV-station har bannlysts i Gaza och distribuering av tidningar från Västbanken
har hindrats. Under demonstrationer har ett flertal journalister attackerats och
misshandlats. Hamas TV-kanal al-Aqsa används i propagandakriget mot både
Israel och PA:s ledarskap.

PA äger flera dagstidningar, TV- och radiokanaler på Västbanken. Yttrandeoch
mediafriheten begränsas av ett visst mått av självcensur som har tilltagit
efter Hamas maktövertagande i Gaza. Trots detta förs på Västbanken
fortfarande en relativt kritisk debatt som drivs på av ett aktivt civilt samhälle.
Uppgifter från den kristna minoriteten i Gaza pekar på att Hamas ledarskap vill
bevara samvaron mellan muslimer och kristna. De radikala islamistiska
grupperingar som växer sig allt starkare är däremot mindre måna om denna
samvaro. Under den muslimska fastemånaden Ramadan bildades en polisenhet i
Ramallah som hade till uppgift att säkerställa att ingen åt och drack offentligt.
PA:s ledning har förnekat att enheten skulle vara officiellt sanktionerad.
Hamas förbjöd under hösten att bönestunder utfördes på allmän plats i Gaza.
Rörelsen skingrade vid flera tillfällen under hösten 2007 offentliga
bönestunder, organiserade av Fatah, på ett våldsamt sätt.
Hösten 2007 utfärdade Hamas en förordning som innebär att ett tillstånd krävs
för att demonstrera och fredliga demonstrationer organiserade av Fatah eller
PLO hindrades. En demonstration den 12 november 2007 till åminnelse av
Yassir Arafats bortgång slogs ner med brutala medel.
PA:s säkerhetsorgan på Västbanken använde våld för att skingra
demonstrationer mot fredsmötet i Annapolis den 27 november 2007. Övervåld
användes även vid andra demonstrationer.
Människorättsorganisationer i Gaza har fortsatt sitt arbete och har kritiserat
Hamas offentligt. Andra delar av det civila samhället har utsatts för
påtryckningar av olika slag. Den fackliga palestinska paraplyorganisationen
Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU) kontor har stängts av
Hamas.
På Västbanken tillåts människorättsorganisationer att verka fritt. Under 2007
beslutade PA:s inrikesministerium att stänga ett 150-tal organisationer. al-Haq
hävdar att minst 70-75 procent av organisationerna har kopplingar till Hamas

och misstänker att beslutet har politiska undertoner. Organisationerna har haft
möjlighet att överklaga beslutet. al-Haq har representerat tre organisationer i
domstol och vunnit i samtliga fall.

människorättsorganisationer ifrågasätter delvis även expeditionsministärens
konstitutionalitet eftersom den inte är godkänd av PLC. Samtidigt konstateras
att presidenten har en skyldighet att se till att PA har en fungerande regering.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I januari 2005 valdes Mahmoud Abbas (Abu Mazen) till president för PA. I
januari 2006 hölls val till den lagstiftande församlingen. Valet resulterade i ett
regimskifte då Hamas vann valet. Sedan december 2004 har lokalval hållits i
fyra omgångar. Ytterligare en valomgång som inkluderar flera större städer
återstår att genomföra.

PLC har inte fungerat tillfredsställande de senaste åren. Inskränkningar i
rörelsefriheten för ledamöterna har förhindrat PLC från att mötas i samlad
plenarsession. Efter parlamentsvalet arresterade Israel många ledamöter från
Hamas vilket undergrävde PLC:s arbete. PLC suspenderades under
undantagstillståndet i juni 2007 och har inte – bortsett från sessioner som
organiserats av Hamas men bojkottats av andra partier och därför inte uppnått
beslutsmässigt antal – sammanträtt sedan Hamas maktövertagande i Gaza.
Parlamentet är alltså lamslaget och presidenten styr per dekret.

President- och parlamentsvalen har klassificerats som fria och rättvisa av
internationella observatörsmissioner. Den oberoende valkommissionen (CEC)
bedömdes ha genomfört valen professionellt och opartiskt.
En ny vallag antogs per presidentdekret den 3 september 2007. Förändringarna
innebär att ett fullödigt proportionellt valsystem introduceras och att det krävs
absolut majoritet för att vinna ett presidentval. Alla kandidater i president- eller
parlamentsvalen måste acceptera PLO:s roll som den enda rättmätiga
representanten för det palestinska folket, PLO:s deklaration om självständighet
samt PA:s Basic Law.
Valdeltagandet till de styrande organen på olika nivåer har genomgående varit
högt. Kvinnors deltagande i det politiska livet är begränsat. Av 132 ledamöter i
parlamentet är 18 kvinnor. Två kvinnor per valkrets kvoterades in i de lokala
styrelseorganen vid lokalvalen.
I mars 2007 tillträdde en samlingsregering med Fatah och Hamas som
dominerande inslag. Denna upplöstes i samband med Hamas väpnade
maktövertagande i Gaza i juni 2007. President Abbas utlyste den 17 juni 2007
undantagstillstånd och tillsatte en krisregering (Emergency Government) som
efter trettio dagar ersattes av en expeditionsministär under ledning av
premiärminister Fayyad. Människorättsorganisationer menar att den
konstitutionella grunden för krisregeringen saknades. Många

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Minimilöner finns endast för den offentliga sektorn och uppgår till ca 2 000
svenska kronor per månad. I den offentliga sektorn är arbetsveckan fem dagar
(39 timmar). I den privata sektorn är arbetsveckan 6 dagar (45 timmar). År
2003 antogs en palestinsk socialförsäkringslag som innefattar ett
försäkringsskydd mot arbetsrelaterade olyckor.
Rätten att bilda och vara medlem i fackföreningar garanteras i Basic Law. Det
finns en central arbetstagarorganisation i form av PGFTU.
PA:s arbetsmarknadsministerium är ansvarigt för att inspektera säkerheten vid
arbetsplatser. Begränsade resurser, rörelsebegränsningar och den politiska
uppdelningen mellan Västbanken och Gaza medför att
övervakningsfunktionen är ineffektiv.
Basic Law stipulerar att PA har en skyldighet att sträva efter att förse varje
arbetsför individ med arbete. Alla har lika möjligheter att söka arbete inom den
palestinska förvaltningen. PICCR tar emot klagomål gällande orättvis
behandling vid tillsättning av tjänster på offentliga institutioner. Nepotism
(wasta) vid tillsättning är mycket vanligt förekommande.

Den palestinska ekonomin har utvecklats negativt sedan utbrottet av den andra
intifadan år 2000. Ekonomins kräftgång återspeglas på arbetsmarknaden.
Internationella valutafonden (IMF) uppskattade i december 2007
arbetslösheten i Gaza till 33 procent och 19 procent på Västbanken. Siffrorna
undervärderar sannolikt den reella arbetslösheten, särskilt avseende Gaza. Den
ekonomiska nedgången, i kombination med att det palestinska samhället
utvecklas i konservativ riktning, har inneburit att kvinnornas deltagande på
arbetsmarknaden avtar.
Tusentals palestinier arbetar i de israeliska bosättningarna på Västbanken.
Arbetsvillkoren för denna grupp är mindre goda. I oktober 2007 beslutade
Israels Högsta domstol att israelisk arbetslagstiftning ska tillämpas på
palestinier som arbetar i israeliska bosättningar.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Palestinier som bor i östra Jerusalem omfattas av det israeliska
sjukförsäkringssystemet. Tillgången på högkvalitativ sjukvård i östra Jerusalem
är generellt sett god. Separationsbarriären innebär att tillgången till hälsovård
försämras eftersom palestinier som hamnar på östra sidan av barriären inte
längre kan nå vårdinrättningar väster om densamma.
Palestinier på Västbanken och Gaza omfattas inte automatiskt av någon
offentlig hälso- och sjukvård. På offentliga sjukhus är vårdkostnaden
subventionerad. Akut sjukvård är ibland undantagen egenavgift. Sjukvård är
gratis för PA:s anställda. Den yrkesaktiva befolkningen har den bästa
sjukförsäkringen, medan andra grupper, till exempel arbetslösa, kvinnor och
äldre har ett sämre skydd. Förmåner som offentliganställda har rätt till har
urholkats i ljuset av PA:s fiskala situation. För vård på privatsjukhus betalar
patienten vårdkostnaden. De palestinier som finns registrerade som flyktingar
hos FN:s flyktingorgan United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees
in the Near East (UNRWA) får primär- och sjukhusvård mot mindre avgifter.

Tillgången och kvalitén på sjukvården har löpande försämrats mot bakgrund av
den israeliska avstängningspolitiken. PA har svårigheter att finansiera personal
och utrustning vid vårdinrättningarna och strejker är vanliga inom
hälsosektorn.
Den israelisk-palestinska konflikten och sammanstötningarna mellan olika
palestinska grupper har negativa konsekvenser för befolkningens fysiska och
mentala hälsa. Situationen för barnen är särskilt besvärlig.
Israeliskt attackflyg förstörde i juli 2006 transformatorerna vid Gazas kraftverk.
Efter Israels definition av Gaza som ”fientligt territorium” i september 2007
har bränsleleveranserna och importen av reservdelar till generatorer begränsats
vilket försvårat sjukhusens elförsörjning. Begränsningar i rörelsefriheten har
inneburit att palestinska patienter nekas specialistvård utanför Gaza och ett
flertal personer har dött som en konsekvens. Inskränkningar i det humanitära
tillträdet till Gaza har tidvis medfört brist på vissa läkemedel.
Det förekommer att ambulanser fördröjs vid vägspärrar och att människor dör
eller att kvinnor föder barn i avvaktan på att passera en vägspärr.
Människorättsorganisationer uppger att ambulanser ibland beskjuts och att den
israeliska armén ibland förhindrar tillträde för sjukvårdspersonal som sökt
vårda skadade under strid.
12. Rätten till utbildning
Palestinska barn i Jerusalem har i huvudsak tillgång till gratis utbildning. Pojkar
och flickor undervisas ofta i separata klasser.
Separationsbarriären som för närvarande byggs i Jerusalem gör det svårt eller
omöjligt för många palestinska barn i Jerusalems förorter att ta sig till sina
skolor.
Den israeliska organisationen Ir Amim framhöll i slutet av 2005 att den
israeliska lagstiftningen om allas rätt till utbildning inte efterlevs. Ir Amim

uppskattade att det behövs omkring 1000 nya klassrum för att möta de
palestinska barnens utbildningsbehov. I december 2007 konstaterade en
juridisk rådgivare till staden Jerusalem att kommunen bröt mot israelisk
lagstiftning eftersom man inte tillhandahåller utbildningsplaster för alla
palestinska barn i östra Jerusalem.

stöd till palestinierna ökade kraftigt under perioden.

På de palestinskkontrollerade områdena finns tre typer av skolor - allmänna,
privata och UNRWA-skolor. UNRWA bedriver endast grundläggande
utbildning. Gymnasiekompetens kan erhållas vid allmänna eller privata skolor.
Det finns ett antal universitet. De flesta finansieras med privata medel. Den
snabba befolkningsökningen skapar kapacitetsproblem för skolväsendet och
dubbla skift är det normala.

UNOCHA hävdade i augusti 2006 att 70 procent av palestinierna på
Västbanken och Gaza lever under fattigdomsgränsen. I september 2006
definierade UNRWA:s generalkommissionär situationen på de ockuperade
områdena som en humanitär kris.

Utbildningsnivån är relativt hög. Utbildning ses allmänt som en möjlighet att
förbättra levnadsförhållandena och eventuellt också som en väg till arbete
utomlands. Enligt Världsbanken är 96,3 procent av männen och 87,4 procent
av kvinnorna läskunniga. Trots detta har kvalitén på utbildningen försämrats
löpande både i östra Jerusalem (brist på lokaler), på Västbanken och i Gaza
(gradvist sönderfall av PA, inklusive återkommande strejker) och i
UNRWAskolorna (resursbrist).
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
I december 2004 konstaterade Världsbanken att det inte är möjligt att utveckla
de ockuperade områdena om inte rörelsefriheten förbättras. Rörelsefriheten har
försämrats sedan dess, särskilt avseende Gaza, som isolerats sedan Hamas maktövertagande med konsekvensen att det privata näringslivet närmast slagitsut.
I avsaknad av en fungerade privat sektor har PA absorberat en del av den
frigjorda arbetskraften vilket skapat allvarliga strukturella problem med en
växande offentlig sektor som med tiden blivit svårare att finansiera. En i
utgångsläget svag ekonomi drabbades hårt dels av att Israel beslutade att hålla
inne de tull- och momsmedel som tas upp för PA:s räkning, dels av att det
internationella givarsamfundet beslutade att kringgå PA efter den Hamasledda
regeringens tillträde i mars 2006. Det kan dock noteras att EU:s och Sveriges

Under 2006 nådde den negativa tillväxten 8 procent enligt IMF, vilket innebär
att BNP per capita idag är nästan 40 procent lägre än 1999. Enligt
Världsbanken uppgick BNP per capita till 1 129 US-dollar under 2006.

Möjligheterna för den palestinska myndighetens institutioner att tillhandahålla
en grundläggande social service undergrävs av den ekonomiska krisen och
avstängningspolitiken.
På de ockuperade områdena förekommer att IDF river hus, med hänvisning till
säkerhetskrav. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter uppmanade 2003 Israel
att upphöra med demoleringar av hus. B'Tselem gör gällande att den israeliska
armén från och med februari 2005 upphört med att riva hus som bestraffning.
Rivning av hus av militära skäl och av hus som saknar byggnadstillstånd
fortsätter. Det är näst intill omöjligt för palestinier i östra Jerusalem att få
byggnadstillstånd.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Enligt Basic Law ska alla medborgare oavsett ras, religion eller kön åtnjuta lika
rättigheter. Det palestinska samhället är i många avseenden fortfarande
patriarkaliskt. Detta tar sig uttryck i höga födelsetal, få förvärvsarbetande
kvinnor, få kvinnor på ledande positioner samt i en diskriminerande familje17
och strafflagstiftning, inte minst avseende våld mot kvinnor och så kallade
hedersmord.
Påtvingade äktenskap förekommer. Tidiga äktenskap är vanligt förekommande.

Palestinska kvinnoorganisationer bedriver lobbying för att höja den lagliga
åldern för äktenskap från 15 till 18 år för kvinnor. I takt med att det palestinska
samhället utvecklas i konservativ riktning fokuserar många
kvinnoorganisationer på att motverka försämringar av kvinnornas rättigheter
snarare än på att uppnå förbättringar.

15. Barnets rättigheter
Under tidsperioden september 2000 till november 2007 har 866 palestinska
barn dödats av israeliska säkerhetsstyrkor, enligt B'Tselem. Därtill kommer
tusentals skadade varav många erhållit fysiska men för livet och många barn
och ungdomar lider av psykosomatiska problem som ett resultat av den
krigsliknande situationen på de ockuperade områdena.

Kvinnor är underrepresenterade i de politiska, ekonomiska och sociala
samhällssfärerna. Endast 13,5 procent av kvinnorna över 15 år är enligt
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) förvärvsarbetande. Kvinnor är
kraftigt underrepresenterade i regeringen och i PLC. I expeditionsministären
ingår tre kvinnliga ministrar.

DCI rapporterade under 2007 om ett fall där den israeliska
underrättelsetjänsten försökte rekrytera ett barn som kollaboratör. Det
förekommer enligt DCI att barn även används som ”mänskliga sköldar” av
IDF.

Skolan är ett av de mest jämställda områdena i det palestinska samhället. Enligt
PCBS genomgår omkring 75 procent av kvinnorna och 68 procent av pojkarna
motsvarande gymnasieutbildning.

Den jordanska lag som delvis tillämpas på Västbanken stipulerar att barnen är
straffmyndiga vid 7 års ålder. Lagförslag om att höja åldern till 9 eller 12 år har
överlämnats till PLC men ännu inte behandlats.

Våld mot kvinnor är vanligt förekommande. Våld inom familjen och så kallade
hedersmord ses av många som interna familjeangelägenheter. Män som begår
brott mot kvinnor, inklusive hedersrelaterade mord, får ibland strafflindring
med hänvisning till att brottet begicks i ett tillstånd av plötsligt vredesmod.
Våldet mot kvinnor har ökat till följd av de senaste årens socioekonomiska
kris. Omkring hälften av de gifta kvinnorna är utsatta för någon typ av våld i
hemmet enligt den palestinska organisationen Bisan Center for Research.
Human Rights Watch (HRW) konstaterade i oktober 2006 att det finns allvarliga
brister i PA:s hantering av våld i hemmet mot kvinnor och flickor och pekade
på att incest kan polisanmälas endast av offrets manliga släktingar. HRW
kritiserade att det saknas lagstiftning som förbjuder kvinnovåld eller våldtäkt
inom äktenskapet samt att våldtäktsmän som gifter sig med sitt offer i vissa fall
blir benådade/frikända för brottet.

Enligt ICRC fastställer en israelisk militärorder straffmyndighetsåldern till 12
år. Palestinier över 16 år definieras som vuxna enligt israeliska militärorder.
FN:s kommitté för barnets rättigheter rekommenderade 2002 att Israel
upphäver dessa bestämmelser och anpassar regelverket till barnkonventionens
definition på 18 år.

Ett särskilt ministerium för kvinnofrågor etablerades 2003 i syfte att bevaka
jämställdhetsfrågor inom de palestinska institutionerna och samhället i stort.

När palestinska barn arresteras av Israel med hänvisning till säkerhetsskäl
genomförs förhör utan möjlighet för barnet att ha kontakt med advokat eller
släktingar. DCI rapporterar att barn misshandlas, hotas och förödmjukas under
förhör. Påtvingade erkännanden förekommer. Barn döms i militärdomstol och
fängslas. Det finns också barn i administrativt förvar, som kan sitta fängslade
utan rättegång under längre tidsperioder.
DCI hävdar att det i november 2007, med hänvisning till säkerhetsskäl, fanns
311 barn i israeliska häkten eller fängelser. Därutöver var 13 barn
administrativt frihetsberövade.
Familjerelaterat våld mot barn är relativt vanligt. Barnarbete förekommer i

ökande omfattning. Det förekommer att militanta palestinska grupper
rekryterar barn, bland annat för att utföra självmordsattentat.

Homo- och bisexualitet utgör ett socialt tabu och homosexuella är socialt
marginaliserade på de palestinska områdena.

Existerande straff- och arbetsrätt på Västbanken och Gazaremsan skyddar
barn, men efterlevnaden är svag. PA har utfäst sig att följa konventionen om
barnets rättigheter, men det förekommer häktningar av minderåriga. Till följd
av PA:s partiella sönderfall finns inte längre några säkra uppgifter över antalet
barn i palestinska fängelser.

18. Flyktingars rättigheter
Ett särskilt FN-organ, UNRWA, tillskapades 1950 för att bistå palestinier som
blev flyktingar i samband med det israelisk-arabiska kriget 1948. Idag räknas
även ättlingar till dessa som flyktingar. Det finns ca 4,3 miljoner palestinier
registrerade som flyktingar hos flyktingorganet UNRWA, varav drygt 1,6
miljoner på Västbanken och i Gaza.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
I jämförelse med israeler är palestinier rättsligt missgynnade på de av Israel
ockuperade områdena. Diskrimineringen omfattar inskränkningar i
rörelsefrihet, rätten till bostad, möjligheten till byggnadslov, tillgång till
sjukvård, utbildning, socialvård och vattentilldelning till de palestinska
områdena.
Sedan 2002 förhindras familjeåterförening mellan en israelisk medborgare och
en person bosatt på Västbanken eller Gaza enligt lag. Med hänvisning till
säkerhetsskäl godtogs detta av Israels Högsta domstol i ett utslag under 2006.
Religionsfrihet råder på de palestinska områdena. Ungefär två procent av den
palestinska befolkningen är kristen. Någon utbredd diskriminering av kristna
kan inte sägas förekomma. Islamiseringen av det palestinska samhället i särskilt
Gaza påverkar den kristna befolkningen i viss utsträckning.
Beduinbefolkningen på Västbanken har tvångsförflyttats från boplatser när
marken tagits i anspråk för israeliska bosättningar. Flera rättsfall rörande
rättigheterna till marken har dragits inför israelisk domstol.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är ett lagbrott i Gaza (1936 års strafflag) men inte på
Västbanken. Det finns inga kända fall där homosexuella har åtalats. Utkastet till
strafflag (Draft Penal Code) betraktar homosexualitet som ett brott.

19. Funktionshindrades rättigheter
Före den andra intifadan uppskattades att 1,5 procent av den palestinska
befolkningen hade någon form av funktionshinder. Sannolikt har siffran stigit
sedan dess.
Funktionshindrade missgynnas i det palestinska samhället, bland annat på
undervisningsområdet och arbetsmarknaden. PA har antagit en lag om att
minst 5 procent av de offentliganställda ska vara funktionshindrade. Enligt
palestinska människorättsorganisationer efterlevs inte detta i praktiken.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett stort antal palestinska, israeliska och internationella
människorättsorganisationer verkar på de palestinska områdena.
Den ombudsmannaliknande organisationen PICCR följer upp klagomål från
allmänheten som gäller rättsväsendet, den lagstiftande och den beslutfattande
maktens myndighetsutövande. Verksamheten finansieras bland annat av
Sverige.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN:s råd för mänskliga rättigheter har en rapportör för de ockuperade
palestinska områdena med mandat att löpande utreda hur ockupationsmakten

efterlever de mänskliga rättigheterna. För närvarande innehas funktionen av
sydafrikanen John Dugard.
FN:s specialrapportör för MR-frågor och terrorism Martin Scheinin besökte
Israel och de ockuperade palestinska områdena i juli 2007.
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) har en
representant för de ockuperade områdena.
Människorättsorganisationernas arbete försvåras av att ockupationsmakten
begränsar tillträde och rörelsefrihet. Det händer att palestinska försvarare av de
mänskliga rättigheterna sätts i så kallat administrativt förvar. FN:s särskilda
rapportör för MR-försvarare kritiserade 2005 Israel för behandlingen av de
mänskliga rättigheternas försvarare. Biståndsaktörer inom den icke-statliga
sektorn har emellanåt svårigheter att få besöks- och/eller arbetstillstånd. Detta
har även drabbat svenska NGOs.
Givarsamfundet ger ett omfattande stöd till palestinska och israeliska
människorättsorganisationer. Under 2007 gav Sverige stöd till 24 sådana
organisationer. Därutöver utgår svenskt stöd till bland annat Diakonia som
arbetar med att öka kunskapen om internationella humanitär rätt i Israel och de
ockuperade områdena samt Kvinna till Kvinna som arbetar specifikt med
kvinnors rättigheter.
Människorättsfrågor tas kontinuerligt upp i Sveriges och EU:s dialog med
israeliska och palestinska företrädare men någon institutionaliserad dialog om
mänskliga rättigheter förs inte med PA.

Mänskliga rättigheter i Jordanien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Jordanien är en konstitutionell monarki där kungen har ett starkt inflytande
över politik och samhällsfrågor. Partipolitiken är svag. Kungens och
regeringens maktbas utgörs främst av landets beduinstammar samt armén. Den
jordanska regimen uttrycker en vilja att verka för demokratisering och
reformering av landet, men i praktiken är det en återhållen reformtakt. Den
politiskt instabila situationen i regionen bidrar till detta. Generellt sett är läget
vad gäller mänskliga rättigheter i Jordanien bättre på papperet än i verkligheten
och om lagarna efterlevdes bättre så skulle det garantera att mänskliga
rättigheter efterlevdes i en betydligt högre grad än vad som idag är fallet.
Trots att Jordanien skrivit under tortyrkonventionen förekommer tortyr och
inhuman behandling i förhör och på fängelser, vilket bl.a. har bekräftats av en
regeringskommitté. Jordansk lag garanterar att häktade samt fängslade skall
behandlas på ett humant sätt, men uppgifter förekommer om godtyckliga
gripanden och misshandel och tortyr i samband med frihetsberövande.
Dödsstraff är enligt lag tillåtet. Sedan i maj 2006 t.o.m. december 2007 har
dock inga avrättningar verkställts och kungen har uttryckt en vilja att på sikt
avskaffa dödsstraff. Den jordanska konstitutionen garanterar domares
självständighet. Även om regeringen på senare år har vidtagit åtgärder för att
stärka domstolsväsendet kan det fortfarande inte anses vara oberoende.
Jordansk lag garanterar medias frihet att verka men innehåller också
restriktioner. Under 2007 kan vissa försämringar i yttrandefriheten noteras,
framför allt gäller det den nya medialag som antogs 2007. Flera fall av
inskränkningar av yttrandefriheten uppmärksammades 2007. Rätten att
demonstrera är inskränkt och de få demonstrationer som tillåts är hårt
bevakade. Oberoende organisationer tillåts verka men begränsas av

restriktioner i lagstiftningen. Under 2007 har förslag på en ny, enligt National
Centre for Human Rights (NCHR), ännu striktare lag lagts fram av regeringen.
Allmänna val respektive lokalval genomfördes under 2007. Kritik har framförts
rörande oriktigheter vad gäller rösträkning, olagliga röstköp, möjligheten till
oberoende övervakning av valen m.m. Vidare kritiseras den nationella vallagen
för att diskriminera islamister och palestinier, till förmån för transjordanier.
Under 2007 antogs en ny partilag som i praktiken har försvårat för politiska
partiers existens. I jordanskt politiskt liv råder ett stort underskott på kvinnligt
deltagande, både på nationell och lokal nivå.
Rätten till arbete finns inskriven i den jordanska konstitutionen. Arbetslösheten
är emellertid den främsta orsaken till fattigdom och social utslagning. Kriget i
Irak har bidragit till att arbetslösheten i östra Jordanien ökat drastiskt på grund
av den minskade handelstrafiken mellan de båda länderna.
Enligt UNDP lever cirka 14 procent av befolkningen under FN:s så kallade
fattigdomsgräns. Levnadsomkostnaderna ökade under 2007 framför allt på
grund av dyrare livsmedel och bränsle.
Olika former av könsdiskriminering existerar. Hedersrelaterat våld är
fortfarande ett problem i samhället och det skydd utsatta kvinnor kan få är
mycket begränsat. Barns rättigheter är relativt väl tillvaratagna i lagen men
Jordanien vidhåller flera reservationer mot barnkonventionen. I augusti 2007
beslutade regeringen att alla irakiska barn ska få rätt att delta i skolundervisning
vilket är ett positivt steg. Under 2007 skrev Jordanien under konventionen om
funktionshindrades rättigheter samt antog en nationell lag rörande
funktionshindrade som håller god internationell standard.
Ett flertal MR-organisationer verkar i Jordanien och för en dialog med
regeringen i olika frågor, trots en restriktiv lagstiftning för enskilda
organisationer (NGO). Det utkast till ny NGO-lag som tagits fram under 2007
är än mer strikt än den tidigare. Sverige och andra givarländer inklusive EU

stödjer olika MR-organisationer i landet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Jordanien har ratificerat följande centrala konventioner om de mänskliga
rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). De
två fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet har varken undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW). Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
har varken undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen mot tortyr (CAT). Det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr har varken undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC). De två fakultativa
protokollen om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi
respektive barn i väpnade konflikter är endast undertecknade, ej
ratificerade.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
inklusive tilläggsprotokollet undertecknades i mars 2007.
I de flesta fall har Jordanien inte anslutit sig till tilläggsprotokollen till
konventionerna ovan.
Rapporteringen till konventionsövervakningskommittéerna är delvis bristfällig,
den saknas eller har inkommit för sent i flera fall. I augusti 2007 behandlades
Jordaniens kombinerade tredje/fjärde rapport till
kvinnodiskrimineringskommittén (CEDAW). Det jordanska utrikesministeriet
har en särskild enhet för mänskliga rättigheter som bland annat arbetar med
rapportering till kommittéerna. Fem konventioner publicerades i den officiella

tidningen Official Gazette (OG) under 2006 (inklusive konventionen om
barnets rättigheter). I augusti 2007 publicerades CEDAW i OG.
Jordanien vidhåller flera reservationer mot konventionen om barnets
rättigheter och konventionen om avskaffandet av all diskriminering mot
kvinnor, bland annat rätten för kvinnor att överföra sitt jordanska
medborgarskap till sina barn. Avseende konventionen om barnets rättigheter
berör reservationerna rätten till religion, omhändertagande av barn samt
adoption. Det återstår ännu på flera områden att anpassa den nationella
lagstiftningen efter konventionerna.
Jordanien har inte anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention eller dess
protokoll från 1967. År 1998 ingick Jordanien en överenskommelse med FN:s
flyktingkommissarie, UNHCR, om praktiskt samarbete. Jordanien har inte
anslutit sig till konventionen för utländska arbetares rättigheter.
Jordanien var det första arabiska land som ratificerade Romstadgan från 1998
om inrättande av den internationella brottsmålsdomstolen i Haag (ICC). Det
bör även noteras att Jordanien slutit ett bilateralt avtal med USA om att inte
överlämna amerikanska medborgare till ICC (s.k. artikel 98.2-avtal).
Under 2007 har inga besök skett av FN:s särskilda rapportörer. 2006 bjöd den
jordanska regeringen in FN:s särskilda rapportör om tortyr.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Jordanien har ratificerat konventionen mot tortyr (CAT). I praktiken lever
Jordanien dock inte upp till konventionens regler i lagstiftning och
myndigheternas agerande. Enligt rapporter från MR-organisationer
förekommer tortyr och omänsklig behandling exempelvis vid förhör av
häktade och på fängelser vilket har bekräftats av en av regeringen tillsatt
kommitté. FN:s särskilda rapportör för tortyr besökte Jordanien 2006 och
framförde i sin rapport skarp kritik och rekommenderade den jordanska
regeringen att:

- kriminalisera all form av tortyr i enlighet med artikel ett i konventionen mot
tortyr samt införa relevanta straffpåföljder,
- noga utreda anklagelser om tortyr och ställa ansvariga till svars,
- avskaffa specialdomstolar,
- införa förebyggande åtgärder mot tortyr såsom medicinsk dokumentation,
access till advokat, samt övervakning av förhörsmetoder,
- godta rätten för enskilda att framföra klagomål till olika FN-organ, samt
- ratificera tilläggsprotokollet till konventionen mot tortyr.

Några uppgifter om politiska mord sanktionerade av statsmakten har inte
förekommit under 2007.

I december 2007 ändrade regeringen artikel 208 i strafflagen som förbjuder
bruk av tortyr i syfte att framtvinga information och skärpte straffpåföljden för
detta brott. Det återstår för parlamentet att anta ändringen. Vad gäller
FNrapportörens övriga rekommendationer har inga konkreta åtgärder vidtagits.

Brott som kan leda till dödsstraff är bland annat brott mot nationens säkerhet,
exempelvis terroristbrott och brott mot mänskligt liv, som mord eller våldtäkt
där kvinnan är under 15 år.

Det finns enligt uppgift klara brister i uppföljning av polisens agerande vid
anklagelser om tortyr. Bland annat saknas ett transparent system för att granska
påstådda övergrepp begångna av polis och säkerhetstjänst. Vid anklagelser om
tortyr väger ofta polisens röst tyngre än individens. Vidare har offer för tortyr
enligt det nationella centret för mänskliga rättigheter (NCHR) svårt att få
kompensation av staten. (NCHR är en statlig institution, se vidare på sidan 7.)
I augusti 2007 gav regeringen människorättsorganisationer möjlighet att besöka
jordanska fängelser, inklusive säkerhetstjänstens fängelser. Efter besöken
rapporterade Human Rights Watch att intagna misshandlas, tvångsrakas och
överlag inte får en värdig behandling. De jordanska fängelserna lider av
omfattande problem såsom överbeläggning, avsaknad av särskilda
kvinnoavdelningar, hög personalomsättning, otillräcklig hälsovård och
bristande rehabiliteringsmöjligheter. Återfallsfrekvensen bland intagna är hög
enligt NCHR. Rättsstödet till interner lider även av stora svagheter; endast
hälften av internerna har kontakt med advokat enligt NCHR.
MR-organisationer har uppmanat den jordanska regeringen att inte delta i
CIA:s s.k. ”rendition operations” (hemliga transporter av terroristmisstänkta
fångar). Enligt tidningsuppgifter (bl.a. Washington Post) har Jordanien deltagit.

4. Dödsstraff
Dödsstraff är enligt lag tillåtet och sker genom hängning. I november 2005
uppgav kungen (i en italiensk tidning) att han avsåg avskaffa dödsstraffet i
Jordanien. Trots detta är dödsstraff fortfarande i bruk, men sedan maj 2006
t.o.m. december 2007 har inga avrättningar verkställts.

Det förekommer uppgifter om att dödsstraff har verkställts enbart på basis av
de dömdas egna bekännelser, vilka fångarna själva uppgett har framtvingats
med hjälp av tortyr. MR-organisationer, såsom Penal Reform International, är
driver aktivt att dödsstraffet bör avskaffas men den offentliga debatten i ämnet
är mycket begränsad.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt Amnesty International och Human Rights Watch sker regelmässigt
gripanden av enskilda som frihetsberövas i några dagar, upp till en vecka. Detta
strider mot jordansk lag som säger att polisen inte får kvarhålla en person
längre än 24 timmar. För brott som lyder under säkerhetsdomstolen (State
Security Court) har polisen i praktiken rätt att kvarhålla en person i upp till en
vecka vilket också strider mot lagen om kvarhållande. Den under 2006 antagna
terroristlagstiftningen medger att personer kan hållas gripna i upp till en månad
utan åtal, enbart på basis av misstanke om terroristrelaterad verksamhet. Lagen
har kritiserats av människorättsorganisationer.
Enligt jordansk lag krävs ett skriftligt beslut för att anhålla en person men så
sker inte alltid. Enligt rapporter från bland annat NCHR och Amnesty
International kan säkerhetstjänsten (General Intelligence Department) hålla
personer frihetsberövade i perioder upp till ett par månader eller längre utan att

dessa tillåts underrätta familj eller ha kontakt med advokat. Det händer
regelmässigt att personer som hållits frihetsberövade av säkerhetstjänsten sedan
frisläpps utan att åtal väcks. Frihetsberövanden kan ha politiska förtecken
såsom misstanke om samröre med islamistiska grupper eller
terroristverksamhet. Med hänvisning till lagen om brottsförebyggande åtgärder
kan guvernörer besluta om att frihetsberöva personer utan rättsligt beslut upp
till sex månader med hänvisning till allmän säkerhet.
Det förekommer inga särskilda reserestriktioner. Tidigare krävdes att kvinnor
hade medgivande från sin far/make vid ansökan om pass. Denna restriktion
har tagits bort.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det jordanska domstolsväsendet är uppdelat i brottsdomstolar, civilrättsliga
domstolar, marknadsdomstolar samt religiösa domstolar. Dessutom finns
specialdomstolarna, t.ex. säkerhetsdomstolen. De religiösa domstolarna är
uppdelade i Sharia-domstolar som dömer för den muslimska befolkningen i
familjerättsliga mål respektive motsvarande domstolar för kristna. Även kristna
lyder under sharialagen i arvsrättsliga frågor.
Både män och kvinnor har tillgång till domstolar. I en familjedomstol väger
mannens ord oftast tyngre än kvinnans. Straffbarhetsåldern för barn är 12 år.
För brott i åldrarna sju till 12 år kan skyddstillsyn tilldömas. Regeringen avser
tillsätta en ombudsmannainstitution. Utkast till en ombudsmannalag
överlämnades till parlamentet 2006 men har ännu inte antagits.
Ombudsmannen ska utses av regeringen enligt det liggande lagförslaget, vilket
innebär att ombudsmannainstitutionens självständiga ställning kan ifrågasättas.
Författningen tillåter specialdomstolar såsom State Security Court (SSC), som
består av två militära och en civil domare. Enligt många advokater i Jordanien
men också Amnesty International lever SSC inte upp till internationell standard
vad gäller rättssäkerhet. Endast domar som överstiger ett straff på tre år kan
överklagas till högsta domstolen. Någon författningsdomstol existerar inte i
landet.

Lagen om brottsförebyggande åtgärder kritiseras för att den ger landets
guvernörer rätt att frihetsberöva eller belägga personer med restriktioner
(husarrest) med hänvisning till brottsförebyggande åtgärder då personen i fråga
kan förväntas begå brott eller utgöra ett hot mot den allmänna säkerheten.
Beslutet är administrativt och tas inte av någon domstol.
Trots ändringar i lagstiftningen och en relativt ny nationell plan för att
reformera rättsväsendet har inte mycket hänt för att lätta på domstolarnas
arbetsbörda, enligt NCHR.
Den jordanska författningen garanterar domares självständighet. Även om
regeringen på senare år har vidtagit åtgärder för att stärka domstolsväsendet
kan det inte anses vara oberoende Landets domare utses av en kommitté vars
ledamöter har utsetts av kungen.
Nationellt centret för mänskliga rättigheter (NCHR) som har cirka 30 anställda
etablerades 2003 med uppgift att bland annat fungera som ett slags
ombudsman för de mänskliga rättigheterna. Centret är inte oberoende utan en
statlig institution. Enskilda personer kan vända sig till NCHR om de anser att
deras mänskliga rättigheter har åsidosatts av staten eller den privata sektorn.
Ärenden som anmäls berör bland annat möjligheten att erhålla jordanskt
medborgarskap, rätten att etablera fackföreningar samt kränkande behandling
av polisen i samband med frihetsberövande.
7. Straffrihet
Vid sidan av kungen och kungafamiljen som åtnjuter straffrihet, ställs inte
ministrar inför domstol under sin ämbetstid. Detsamma gäller
parlamentsledamöter. Vid misstanke om brott döms de av ett särskilt råd.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den jordanska konstitutionen garanterar press- och yttrandefrihet men
innehåller också vissa restriktioner. Utvecklingen mot ökad yttrandefrihet går
långsamt och under 2007 kan även vissa försämringar noteras. Ändringar i

medialagstiftningen antogs under året och oberoende organisationer kritiserar
den ändrade lagen för att i vissa avseenden innebära en försämring. Den nya
lagen förbjuder arresteringar på basis av åsiktsyttringar men har istället kraftigt
skärpt bötessumman för vissa brott relaterade till mediernas arbete. Lagen kan
även kringgås genom att journalister arresteras för brott mot strafflagen som
innehåller flera inskränkningar i yttrandefriheten.
I juni 2007 antogs en lag som ska garantera rätten att inhämta information.
Klagomål vad gäller rätten att ta del av information ska kunna föras fram i ett
särskilt inrättat informationsråd och även kunna föras vidare till högsta
domstolen.
Förtal mot kungen eller den kungliga familjen kan leda till fängelsestraff och är
tillsammans med frågor kring landets säkerhet, militären, korruption inom
regeringen m.m. ämnen som inte tillåts tas upp offentligt. Ett stort mått av
självcensur anses existera hos landets presskår.
Under 2007 har två fall av restriktioner vad gäller yttrandefriheten särskilt
uppmärksammats. TV-stationen Al-Jazeera genomförde i våras en intervju med
Prins Hassan (nuvarande kungens farbror). Materialet från intervjun
konfiskerades omedelbart av jordanska myndigheter. I det andra fallet åtalades
och dömdes en tidigare parlamentariker till fängelse efter att i ett öppet brev ha
anklagat den jordanska regeringen och kungahuset för korruption.
Privatiseringen av de jordanska medierna har fortfarande inte lett till någon
markant ökad mångfald och oberoende. Utöver den första oberoende
dagstidningen (Al-Ghad) som började ges ut 2005 har inga nya tillkommit. I
alla andra dagstidningar har staten egna intressen och inflytande genom visst
ägarskap. En första fristående TV-kanal som skulle öppnat strax före Ramadan
(i oktober) fick vid upprepade tillfällen sitt tillstånd uppskjutet.
Enskilda organisationer (NGO) tillåts verka under förutsättning att de är
registrerade, vilket i sig är en procedur som är mycket tidskrävande. Enskilda
organisationer övervakas noga och är bland annat enligt lag förbjudna att ta

emot finansiering från utländska källor, vilket ofta kringgås med vad som tycks
vara myndigheternas goda minne. Under 2007 har en ny NGO-lag förberetts.
Representanter för enskilda organisationer deltog i att ta fram ett utkast, som
dock sedan fick stå tillbaka för ett annat, mer restriktivt, lagförslag. Detta har
ännu inte lagts fram för beslut i parlamentet och från NCHR:s sida hoppas
man att det dras tillbaka och omarbetas. Antalet enskilda organisationer växer
och de för på många områden en dialog med regeringen.
Demonstrationer är generellt sett förbjudna i Jordanien. Man kan ansöka om
att få demonstrera och tillstånd ges då av provinsguvernören, vars beslut inte
kan överklagas. Regeringen när en oro för att islamisterna skall få en starkare
ställning, och säkerhetstjänsten följer därför noga vad som sker i landets
moskéer. De flesta imamers predikningar i samband med fredagsbönen
genomgår statlig censur.
Trots att religionsfrihet finns inskriven i den jordanska konstitutionen – och
olika religioner utövas också i praktiken – är det enligt lag förbjudet att
konvertera från islam.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Jordanien är en monarki där kung Abdullah II bin Hussein har ett starkt
inflytande över politik och samhällsfrågor. Kungen är överbefälhavare,
utnämner premiärministern och har i praktiken inflytande över regeringens
sammansättning. Parlamentet består av det folkvalda underhuset med 110
platser och senaten som består av 55 ledamöter vilka utses av kungen.
Senatorerna kan ses som ett antal handplockade rådgivare.
Allmänna val (parlamentsval) hölls den 20 november 2007. Valen genomfördes
i stort sett friktionsfritt men oberoende organisationer samt oppositionen
menar att oegentligheter förekom både vad gällde rösträkning, röstköp,
möjligheten till oberoende övervakning av valet m.m. Det förekom även
uppgifter om att samma personer ska ha lagt sin röst vid flera röstningsställen.

Den nuvarande vallagen (en tillfällig lag från 2003 som aldrig har blivit
ratificerad av parlamentet) ger väljarna alternativet att antingen rösta på ett
parti eller på en enskild kandidat (enligt principen ”en man, en röst”) vilket i
förlängningen underminerar politiska partiers möjligheter att bli
representerade. Lagen har kritiserats för att diskriminera islamister och
statsbefolkningen, som i stor utsträckning är palestinier, till förmån för
klanfamiljer ute i landet (transjordanier). Systemet ledde till att klantänkandet
styrde väljarbeteendet i 2007 års val. Tidigare av kungen framlagda planer på
att reformera vallagen inför valet kom aldrig till stånd.

(Islamic Action Front) tillbaka sina kandidater och anklagade regeringen för
valfusk. Regeringen avvisar påståendena.

Politiska partier i västerländsk mening är svaga till förmån för ett traditionellt
samhällssystem med stark stamlojalitet. Som en följd av de svaga
partistrukturerna är både de nationella valen och lokalvalen i första hand
personval där man röstar på den egna stammens kandidat. Den enda politiska
sammanslutning som kan sägas vara ett parti är Islamic Action Front (IAF), den
politiska grenen av muslimska brödraskapet. I valet 2007 fick IAF mindre stöd
än förväntat (6 säten jmf med tidigare 17). Kungens egen maktbas vilar främst
på klanerna samt armén. Under 2007 antogs en ny partilag som i praktiken har
försvårat politiska partiers existens bl.a. genom att höja minimiantalet personer
som krävs för att grunda ett parti.

Att personer använder sig av informella kontakter för att skaffa sig fördelar i
olika sammanhang (s.k. "wasta") är ett mycket utbredd företeelse på alla nivåer i
det jordanska samhället. I en undersökning av UNDP uppgav 90 procent av de
tillfrågade att de ansåg sig behöva wasta för att nå sina mål. Mer än 40 procent
uppgav att de ansåg att det var omöjligt att göra affärer vare sig inom den
privata eller offentliga sektorn utan att använda sig av wasta.

Jordansk politik har ett stort underskott på kvinnligt deltagande, både på
nationell och lokal nivå. I parlamentet var sex platser vikta för kvinnor i valet
2003. Inför 2007 års val hade kvinnoorganisationer lobbat för att kvoten skulle
utökas, men fick inte gehör från regeringen. Utöver de sex kvinnor som kom in
i parlamentet genom kvotering lyckades en kvinna få en plats i konkurrens med
manliga kandidater. Av sammanlagt 850 kandidater till valet var 200 kvinnor.
Lokala val hölls i juli 2007. Inför lokalvalen antogs en reviderad
kommunvalslagstiftning som bl.a. sänkte röståldern från 19 till 18 år för att
uppmuntra fler ungdomar att rösta. Dessutom infördes en 20-procentig
kvotering för kvinnor till de lokal kommunstyrena samt rättighet för militärer
att rösta i valen. Samma dag som valen ägde rum drog oppositionen, IAF

Kungen och regeringen lyfter ofta fram behovet av politiska och administrativa
reformer. Men reformtakten är mycket långsam och det finns en tendens att
fokusera på utarbetandet av reformplaner snarare än att faktiskt genomföra
dem. Den nationella agendan för reform från 2005 ersattes i praktiken av en
ny nationell strategi, We are all Jordan, och under 2007 har få konkreta framsteg
setts vad gäller genomförandet.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Rätten till arbete finns inskriven i den jordanska konstitutionen. Detta till trots
är arbetslösheten den främsta orsaken till fattigdom och social utslagning.
Arbetslösheten är särskilt utbredd bland unga människor. Den officiella
arbetslöshetssiffran 2006 var 14.5 procent men i realiteten är siffran troligen
betydligt högre. Det finns fattigdomsfickor på landsbygden där arbetslösheten
uppgår till 70 procent (Rwaished t.ex.). Kriget i Irak har bidragit till att
arbetslösheten i östra Jordanien gränsande till Irak ökat drastiskt då många
arbetstillfällen var kopplade till handelstrafiken mellan Jordanien och Irak. Med
nuvarande tillväxttakt kommer arbetslösheten att öka till 20 procent inom tio
års tid. Människor som aldrig haft ett arbete saknar tillgång till
hälsoförsäkringar. Detsamma gäller för jordbruksarbetare, som saknar socialoch
hälsoförsäkring.
En orsak till arbetslösheten är att enklare arbeten inom jordbruk och byggen

ofta utförs av utländska gästarbetare som utgör en mycket stor grupp i
Jordanien. Uppskattningsvis finns kanske så många som 400 000-500 000
egyptier, men också irakier, syrier, filippiner och lankeser (de senare främst
inom hushållstjänster). Utländska arbetare omfattas inte av jordansk
arbetslagstiftning vilket exempelvis betyder att de inte har rätt till minimilön
eller att vara medlem i fackföreningar. Jordbruksarbetare och hushållsanställda
omfattas inte heller av arbetslagstiftningen.
Många gästarbetare vistas illegalt i Jordanien. De illegala immigrantarbetarna
tillhör en mycket utsatt grupp med minimala rättigheter om de blir sjuka eller
skadade vid till exempel arbetsplatsolyckor och saknar överlag
socialförsäkringar. Enligt rapporter förekommer det att illegala gästarbetare
deporteras ur landet bland annat till Irak, exempelvis vid polisrazzior vid
byggarbetsplatser. Under 2007 har jordanska myndigheter tagit steg för att
reglera arbetsinvandringen från Egypten genom att kräva att man ansöker om
arbetstillstånd i förväg.
Fackföreningar är traditionellt svaga i Jordanien och rätten att organisera sig
och strejka lyder under restriktioner. Bland annat har inte lärare rätt till att bilda
fackföreningar. Minimilönen uppgår till 150 jordanska dinarer (knappt 1500
svenska kronor) men det förekommer enligt uppgift ofta att minimilönen inte
respekteras. Kvinnor har rätt att arbeta men deltar i betydligt lägre grad i
arbetslivet än män. Tiggeri och barnarbete är vanligt förekommande.
Jordanien har ratificerat sju av ILO:s åtta centrala konventioner. Landet har
inte ratificerat konventionen om föreningsfrihet. Trots att konventionen om
barnarbete har ratificerats förekommer barnarbete inte sällan.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovården i Jordanien anses vara god. Under de senaste åren har statens
utgifter för hälsovård ökat och enligt UNDP har 98,5 procent av befolkningen
tillgång till offentlig sjukvård som i praktiken främst omfattar primärhälsovård.
Det finns dock grupper, ofta extremt fattiga, som lever i isolerade områden där
tillgänglighet till hälsovård saknas. Brist på utbildad sjukvårdspersonal och

mediciner förekommer enligt NCHR. Medellivslängden i landet ökar och ligger
för närvarande för män på 69 år och för kvinnor på 73 år. Samtidigt minskar
barnadödligheten och är en av de lägsta i regionen.
Utländska arbetare omfattas inte av hälsovårdssystemet. En annan grupp som
inte omfattas är irakier som vistas i Jordanien (flertalet är flyktingar) med eller
utan uppehållstillstånd. Under 2007 har UNHCR och
Världshälsoorganisationen (WHO) fört diskussion med jordanska myndigheter
om att irakier ska ha rätt till samma sjukvård som oförsäkrade jordanier.
12. Rätten till utbildning
Utbildningssystemet i Jordanien håller förhållandevis hög standard, även om
det finns utrymme för ytterligare modernisering. Läskunnigheten bland vuxna
uppgår till 90,9 procent och är så hög som 99,4 procent i åldersgruppen 15-24
år. Enligt uppgift från UNDP avsätts cirka 20 procent av statsbudgeten årligen
till utbildningssektorn. Arbetet pågår med att stärka kunskap om mänskliga
rättigheter inom utbildningsväsendet. Den innebär bland annat att
undervisning i mänskliga rättigheter införs.
Alla barn omfattas av en kostnadsfri tioårig obligatorisk grundskola, även om
vissa palestinska flyktingbarn endast har rätt att gå i skolor som drivs av
UNRWA. Det finns en stor grupp irakiska barn i Jordanien (främst flyktingar)
som fram till höstterminen 2007 inte haft rätt att gå i skola, frånsett
möjligheten att gå i privatskola vilket kostar pengar. Detta har nu ändrats,
regeringen beslutade på uppmaning av kungen att alla irakiska barn ska få delta
i skolundervisning från augusti 2007. Ca 25 000 irakiska barn har registrerats i
skola men enligt UNICEF är antalet irakiska barn i Jordanien betydligt högre
än så.
I flera geografiskt isolerade områden saknas kompetenta lärare och de är också
vanligt att lärare inte stannar på sina tjänster länge. I fattigare områden
förekommer det att barn trots rätten till skolgång inte går i skola. Den tvååriga
gymnasieutbildningen är inte obligatorisk men är kostnadsfri för de jordanska
medborgarna.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Jordanien är ett lägre medelinkomstland och placerar sig på nionde plats bland
19 arabländer enligt den så kallade Human Development Index (HDI).
Fattigdom är fortfarande ett reellt problem i landet och enligt UNDP lever
uppskattningsvis 14 procent av befolkningen under FN:s så kallade
fattigdomsgräns. Mer än 400 000 personer räknas till de extremt fattiga,
flertalet i denna grupp är beduiner som saknar fast boplats. Särskilt utsatta är
de personer som lever i små isolerade grupper i geografiskt utsatta områden
med avsaknad av fungerande kommunikationer, hälsovård och skolor. De
personer som lyckas förbättra sin situation genom utbildning flyttar oftast till
städerna. Det kan noteras att andelen kvinnor som arbetar i de så kallade
fattigdomsfickorna ofta är högre än andelen män, vilket bidrar till att stärka
kvinnornas sociala och ekonomiska position.
Procentuellt sett har andelen fattiga inte ökat de senaste åren, men med hänsyn
till den höga befolkningstillväxten om 2,8 procent finns det fler fattiga i
Jordanien i dag än för fem år sedan. Nästan 70 procent av befolkningen är
under 29 år och mer än 50 procent av befolkningen är under 16 år. Något
socialförsäkringssystem att tala om finns knappast även om det finns ett statligt
program för att hjälpa de allra mest utsatta i samhället. De många fattiga utgör
såväl ett socialt som ett politiskt problem. Under 2007 ökade
levnadsomkostnaderna kraftigt (prisökningar på livsmedel och bränsle främst)
vilket slår hårt inte bara mot de fattigaste utan även mot medelklassen. Den
stora vattenbristen i landet är ytterligare ett problem. Vattnet räcker inte till för
den växande befolkningen. Det finns även intressekonflikter mellan behovet av
dricksvatten och jordbrukets behov.
Den växande gruppen irakiska flyktingar i Jordanien (enligt officiella siffror ca
500 000 personer) lever ofta under mycket fattiga förhållanden. Enligt
organisationer som arbetar med att stödja irakier räknas upp mot 80 procent
som mycket fattiga och standard vad gäller boende är ofta låg. Flertalet saknar
uppehålls- och arbetstillstånd.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnans ställning är förhållandevis svag. Under ytan är Jordanien fortfarande
ett samhälle som i hög utsträckning styrs av traditionella värderingar - ett
klansamhälle där makten vilar i männens händer. En särskilt utsatt grupp
kvinnor är de som lever i palestinska flyktingläger. Flyktingarna från Gaza
saknar både resehandlingar och rätt till utbildning för sina barn. En annan
utsatt grupp är de utländska arbeterskorna inom hushållssektorn vars
rättigheter är starkt begränsade.
Jordanien har ändå delvis lyckats främja kvinnors rättigheter. De jordanska
kvinnorna är vid relativt god hälsa och utbildningsnivå (fler kvinnor än män
studerar vid universitet) och innehar några av de högre posterna inom
statsförvaltning och i den privata sektorn. Det finns flera organisationer som
verkar för kvinnors rättigheter och deltagande i samhället samt en statlig
kommission (Jordan National Commission for Women).
Jordanien har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor men det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt har varken undertecknats eller ratificerats. Jordanien vidhåller även
flera reservationer mot konventionen (se rubrik 2).
Hedersrelaterade mord och våld mot kvinnor
Kvinnor betraktas i mindre grad som individer och mer som en del av familjen.
Familjens kollektiva heder har stor betydelse. Under 2007 har minst 13 fall av
hedersrelaterade mord på kvinnor rapporterats men därutöver finns ett stort
mörkertal. Förövare är ofta nära familjemedlemmar som kan ges strafflindring i
enlighet med den jordanska lagstiftningen (artikel 340) genom att domare, med
hänvisning till brottets art (om en man ertappar sin äkta hälft i färd med att
begå äktenskapsbrott), kan utdöma mycket milda straff på endast några
månader. Enligt artikel 98 i strafflagen kan en förövare som begår brott i
vredesmod ges ett mildare straff. Denna artikel används flitigt i samband med

hedersrelaterade mord och har i vissa fall minskat fängelsestraffet till ungefär
ett halvår. Några ändringar i lagstiftningen har inte kunnat göras p.g.a.
blockeringar i parlamentet som ofta har en mer konservativ syn än regeringen i
dessa frågor. Det finns en mer begränsad debatt om denna typ av mord och
hedersrelaterat våld. Sedan några år tillbaka rapporterar dagstidningar om våld
mot kvinnor, dock i långt mindre utsträckning i den arabiskspråkiga pressen än
den engelskspråkiga. Företrädare för kungafamiljen och regeringen fördömer
hedersrelaterade mord i offentliga sammanhang. MR-aktivister förespråkar ett
minimistraff för mord, oavsett motiv eller omständigheter. En sådan
lagändring anses kunna ha en avhållande effekt på personer som potentiellt
överväger att döda sina kvinnliga släktingar av "hedersskäl".
Våld mot kvinnor i hemmet uppges vara relativt vanligt men rapporteras sällan
om. Kvinnor har rätt att anmäla dessa brott men i praktiken är det i många fall
socialt omöjligt för dem att göra något åt sin situation. Våldtäkt inom
äktenskapet är inget brott enligt jordansk lag.
Inom polisen finns en familjeenhet dit kvinnor kan vända sig. Skyddet för
kvinnor hotade av våld har hittills varit bristfälligt. Nyligen inrättades ett statligt
skyddat boende för kvinnor, dock med mycket begränsat antal platser. Från
statens håll har tidigare det enda skydd som kunnat erbjudas som
brottsförebyggande åtgärd varit att hotade kvinnor sätts i fängelse för att på så
sätt ”skyddas”. Det finns flera enskilda organisationer som inriktat sig på att
stödja kvinnor men behoven är mycket mer omfattande än deras möjligheter
att hjälpa.
Medborgarskapsfrågan
Trots försäkringar från regeringen har ingen förändring gjorts av
medborgarskapslagen så att kvinnor ges möjligheten att föra över sitt
medborgarskap till sina barn. Jordanska kvinnor gifta med utländska män har
inte rätt att överföra sitt medborgarskap till sina barn, vilket innebär att det
föds en grupp barn i Jordanien vars rättigheter är kraftigt beskurna.
Kvinnors lika rätt att skilja sig samt ojämlikhet i arvsfrågor, pension etc.

Parlamentets underhus har flera gånger röstat emot en lagändring som skulle
göra det möjligt för kvinnor att skilja sig om de går med på att ge ekonomisk
kompensation. Ännu har lagändringen inte passerat parlamentet. I dagsläget
finns en provisorisk lag enligt vilken en jordansk kvinna har rätt att skilja sig,
men hon får lämna tillbaka all egendom som gavs i samband med giftermålet,
enligt NCHR. Frågor om arv regleras av sharia-lagstiftningen och enligt denna
har kvinnan endast rätt till en mindre del av arvet då hon inte har ett ansvar att
försörja familjen. Kvinnor kan inte ärva jordbruksmark, utan endast 50 procent
av värdet. Kvinnor som saknar jordanskt medborgarskap har inte rätt till
hälsoförsäkringar för sig själv eller sina barn.
Lagändringen vad gäller lägsta ålder för att ingå äktenskap höjdes för ett antal
år sedan från 15 år för kvinnor respektive 16 år för män till 18 år för bägge
könen. Trots detta har domare makt att besluta om att tillåta kvinnor som är
yngre än 18 år att gifta sig. Det förekommer, framför allt i fattiga områden, att
flickor så unga som 14 år gifts bort.
Det förekommer rapporter om att många kvinnor som arbetar som
hushållshjälp lever under närmast slavliknande förhållanden. De har inte rätt
att resa utanför Jordanien utan tillåtelse från arbetsgivaren. Den jordanska
arbetslagstiftningen täcker inte denna grupp av utländsk arbetskraft och de
saknar hälsoförsäkringar och rättslig status i Jordanien. Många känner inte till
sina rättigheter, som exempelvis vilken lönenivå de har rätt till. Viss
information pekar även på att många hushållerskor inte får regelbunden lön.
Ofta är dessa kvinnor rädda att bli av med sitt arbete om de skulle protestera
offentligt eller vända sig till domstol, enligt NCHR. Det förekommer endast en
mycket begränsad debatt i samhället om villkoren för denna grupp kvinnor.
Enligt uppgifter förekommer handel med kvinnor men det är svårt att få siffror
bekräftade. Ett problem enligt NCHR är att en tydlig differentiering mellan
människosmuggling och människohandel inte har gjorts. Följden är att det
saknas lagstiftning rörande människohandel eftersom det inte finns en tydlig
definition av begreppet hos jordanska myndigheter.

15. Barnets rättigheter
Regeringen visar på flera sätt en genuin vilja att söka tillvarata barnens
rättigheter, bland annat inom utbildnings- och hälsosektorn där framsteg har
gjorts de senaste åren. Med utgångspunkt i barnkonventionen har en nationell
lag för att tillvarata barns behov utifrån barnkonventionens artiklar, i
samverkan med UNICEF, utarbetats.
Jordanien har gjort en reservation gentemot barnkonventionen som gäller
rätten till adoption. Enligt NCHR finns ett system som möjliggör en slags
adoption i praktiken men utan att barnet juridiskt adopteras. Detta gäller
enbart barn där föräldrarna är okända. Föräldralösa barn som har släktingar
som skulle kunna kräva rätt till barnen placeras på barnhem. Enligt uppgift är
barnhemmen ofta i mycket dåligt skick.
För många barns faktiska livssituation och möjligheter och rättigheter utgör
fattigdomen ett verkligt hinder. I familjer med många barn och där föräldrarna
har låg utbildning är problemen i allmänhet allra störst. Särskilt gäller det
många av de palestinska barn vars familjer kommer från Gaza och som därmed
inte omfattas av medborgerliga rättigheter såsom subventionerad hälsovård
och kostnadsfri gymnasieutbildning. En växande grupp med utsatta barn är de
flyktingar som kommit från Irak och som saknar uppehållstillstånd i Jordanien.
Till och med augusti 2007 hade inte irakiska barn rätt till skolgång i Jordanien
(förutom möjligheten att gå i avgiftsbelagda privatskolor) men genom ett
regeringsbeslut under sommaren 2007 tillåts nu irakiska barn gå i skola. Enligt
UNICEF är ca 25 000 irakiska barn registrerade i skola (december 2007) men
antalet irakiska barn i landet är sannolikt betydligt högre.
Fortfarande återstår arbete för att tillgodose barnens intressen inom familjen,
och åtgärder för att skydda barn mot att bli utnyttjade och utsatta för
övergrepp. I ett samhälle där familjen har en mycket stark roll som inte
ifrågasätts är det fortfarande svårt att föra en offentlig debatt om att barn
faktiskt kan behandlas illa och till och med utnyttjas sexuellt av medlemmar i
den egna familjen.

Det finns inte något adekvat omhändertagande för barn och ungdomar som
utsätts för brott eller som begått brott. En särskild enhet vid den jordanska
rikspolisen har etablerats för att på ett bättre sätt ta hand om dessa barn.
Fortfarande har polisen rätt att omhänderta barn om de har fyllt tio år.
Enligt jordansk lag har inte kvinnor rätt att överföra sitt medborgarskap till
sina barn. Det innebär att barn i Jordanien födda av jordanska kvinnor med
utländska fäder inte får jordanskt medborgarskap och därför kraftigt inskränkta
rättigheter.
Barn får inte arbeta om de inte har fyllt 16 år. I praktiken förekommer ändå
barnarbete. En nationell studie visar att barnarbete i Jordanien har ökat under
det senaste decenniet. Det är inte ovanligt att barn i fattiga familjer arbetar i
familjens jordbruk efter skolan och på loven eller hoppar av skolan i förtid för
att hjälpa till med familjeförsörjningen. Det förekommer även tiggeri bland
barn.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Jordanien har till stor del byggts upp av och utvecklats genom de stora
flyktingströmmar som kommit till landet. Mer än halva befolkningen är
ursprungligen palestinier som har invandrat i främst två omgångar; efter kriget
mot Israel 1948-1949 då Västbanken införlivades med Jordanien och efter
kriget 1967 när Västbanken ockuperades av Israel. Palestinier har även senare
fortsatt att söka sig till Jordanien, en tredje större våg kom i samband med
Kuwaitkrisen 1990-1991.
Den övervägande majoriteten har i dag jordanskt medborgarskap, vilket
innebär att de har samma rättigheter och skyldigheter som de så kallade
transjordanierna. De jordanska palestinierna är dock underrepresenterade i
parlamentet, regeringen och i den offentliga administrationen samt är i det
närmaste utestängda från högre positioner inom armén eller säkerhetstjänsten
då det bland transjordanierna finns en rädsla för palestiniernas "dubbla"
lojaliteter. Samtidigt dominerar den palestinska befolkningen den privata

sektorn och utgör majoriteten företagare i landet. En grupp palestinier som
inte har erhållit jordanskt medborgarskap är de cirka 150 000 flyktingar som
kom till Jordanien från Gaza 1967.

utlänningslagen och kan deporteras av jordanska myndigheter. Vid inresa i
Jordanien erhålls visum för tre månader och om detta överskrids kan det leda
till deportering, vilket också regelbundet sker.

Den jordanska regeringens hållning är att alla palestinier skall återvända när
Palestinafrågan blir löst. Konsekvensen blir att Gazaflyktingarna inte har
samma möjligheter som jordanska medborgare att få hälsovård, skolgång och
arbete, så denna grupp tillhör de allra fattigaste i landet. I oktober 2004
beslutade inrikesministern att gruppen skulle få ett slags uppehållstillstånd för
att ge dem större möjligheter att fungera i det jordanska samhället. Det är
oklart i vilken utsträckning den typen av tillstånd leder till mer omfattande
rättigheter. Personerna kan få ett jordanskt resedokument giltigt i två år, som
saknar så kallat medborgarskapsnummer.

Sedan1998 har inrikesministeriet en överenskommelse med UNHCR om
praktiskt samarbete. De asylsökande som UNHCR-kontoret i Amman ger
flyktingstatus får tillåtelse att stanna i landet i upp till sex månader. Under den
tiden skall UNHCR försöka finna en varaktig vistelseort för dem i tredje land. I
takt med att situationen i Irak försämrats alltmer och antalet irakier som söker
sig till Jordanien ökat har gränskontrollen ytterligare stramats åt under 2006
och 2007 och för vissa grupper råder i praktiken inreseförbud. Detta gäller
bland annat irakiska palestinier samt irakiska män i vissa åldrar. Även om
deportering av irakier inte sker systematiskt förekommer avvisningar av
personer som saknar uppehållstillstånd.

Vidare finns tjerkessiska, tjetjenska, armeniska, kurdiska och bosniska
minoriteter i landet som på det hela taget är välintegrerade i samhället.
Islam är statsreligion. 92 procent av jordanierna är sunni-muslimer medan sex
procent är kristna. Religionsfrihet råder och det verkar inte finnas någon reell
motsättning mellan muslimer och kristna. Från hovet och regeringen betonas
vikten av en dialog mellan olika religioner och dess företrädare.

Många irakier som överskridit sina tre månaders visum befinner sig i Jordanien
utan uppehållstillstånd. De tillhör en utsatt grupp som saknar rätt till arbete
och hälsovård och sällan vågar anmäla när de utsätts för brott p.g.a. rädsla för
deportation. I augusti 2007 fattade den jordanska regeringen beslut om att
tillåta irakiska barn att gå i jordansk skola, vilket är ett positivt steg, även om
registreringen av irakiska barn i skola gått relativt långsamt.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Nu gällande lagstiftning i Jordanien innehåller ingen kriminalisering av
homosexuella handlingar. Det finns inte heller några uppgifter om att personer
avtjänar fängelsestraff på grund av homosexuell läggning. Däremot är det
tydligt att det jordanska samhället traditionellt har haft och ännu har en mycket
negativ syn på homosexualitet. Få homosexuella deklarerar öppet sin läggning.
Det finns heller inga lagar som förbjuder diskriminering av homosexuella.

Ett par tusen personer på flykt som kom till Jordanien från Irak, en mycket
utsatt grupp, fanns t.o.m. sommaren 2007 i läger som upprättades i Rweished
nära den irakiska gränsen. Sverige har beviljat permanenta uppehållstillstånd till
drygt 500 personer från Rweished inom flyktingkvoten under 2004 och 2006.
Under 2007 lyckades UNHCR finna vidarebosättning för de sista kvarvarande
personerna vilket innebar att lägret kunde stängas.

18. Flyktingars rättigheter
Jordanien har inte ratificerat 1951 års flyktingkonvention och dess protokoll
från 1967. Man har inte heller någon nationell lagstiftning som garanterar
skydd för flyktingar. I likhet med andra länder i arabvärlden beror detta främst
på den palestinska flyktingfrågan. Flyktingar lyder således under

19. Funktionshindrades rättigheter
Jordanien har kommit relativt långt i arbetet med att stärka de
funktionshindrades rättigheter och det finns en ambition i Jordanien att
tillgodose funktionshindrades särskilda behov. I mars 2007 skrev Jordanien
under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

inklusive tilläggsprotokollet. Jordanien har även under 2007 antagit en ny
lagstiftning rörande funktionshindrade och deras rätt till stöd som håller en
mycket god nivå. Samtidigt saknas tillräckliga resurser för att tillvarata
funktionshindrades rättigheter i samhället, t.ex. är få offentliga platser
handikappanpassade.
Ett nationellt råd har inrättats med uppgift att följa upp olika myndigheters och
organisationers ansträngningar på området. Det finns bestämmelser om
hälsovård och särskild undervisning för personer med funktionshinder. I likhet
med vad som gäller övrig offentlig service så lider även denna grupp och deras
anhöriga av statens starkt begränsade resurser. Det finns inte möjlighet att ge
stöd och hjälp till funktionshindrade familjemedlemmar. Ett annat problem är
att det fortfarande råder en kultur av skam vad gäller funktionshinder och inte
sällan hålls personer med funktionshinder isolerade från andra i samhället.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Antalet MR-organisationer i Jordanien växer. Organisationerna för en dialog
med regeringen och genomför regelbundet seminarier och kurser i syfte att
främja en ökad medvetenhet om individers mänskliga rättigheter. Enligt en lag
från 1964 har enskilda organisationer endast rätten att arbete inom ett strikt
definierat fackområde vars plan och aktiviteter har godkänts av ansvarigt
ministerium. De har inte rätt att få finansiering från utlandet utan särskilt
tillstånd av ministeriet. I praktiken följs inte denna lag konsekvent. Utkast till
en ny lag om rätten och möjligheterna för enskilda organisationer att verka har
tagits fram under 2007. Parallellt togs ett utkast till lagen fram i samarbete med
olika företrädare för jordanska enskilda organisationer men detta förkastades
till förmån för en betydligt restriktivare version som i flera avseenden t.o.m. är
mer begränsande än den tidigare lagen. Lagförslaget har ännu inte lagts fram
för parlamentet och NCHR:s förhoppning är att det ska kunna dras tillbaka
och omarbetas. Vidare är det svårt för enskilda organisationer att registrera sig.
Många organisationer registrerar sig hos industriministeriet som icke
vinstdrivande företag för att över huvud taget ha någon rättslig status.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
. EU-kommissionen genomför ett treårigt pilotprogram och ger stöd till ett
antal enskilda organisationer som arbetar med främjande av mänskliga
rättigheter och demokrati i Jordanien, bland annat med rådgivning, juridisk
hjälp och utbildning i skolor. Även olika FN-organ samarbetar med ministerier
och organisationer på området. Sida har inkluderat främjande av demokrati,
mänskliga rättigheter, kultur och media i Mellanöstern och Nordafrikaregionen
som biståndssektor. Sida har tillsammans med UNDP under 2007 inlett ett
treårigt stöd till NCHR för att utveckla och stärka NCHR:s kapacitet. Den
svenska organisationen "Kvinna till kvinna" driver ett Sida-finansierat projekt
med kontor i Jordanien och flera andra regionala Sida projekt som berör
stärkandet av mänskliga rättigheter inkluderar Jordanien. Jordanien inbjuds
också att delta i Sidas internationella kurser varav flera berör främjandet av
mänskliga rättigheter.

Nordafrika.

Mänskliga rättigheter i Egypten 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Under de senaste åren har flera företeelser antytt att politiska reformer skulle
leda till en ökad demokratisering i Egypten och därmed en stärkt ställning för
de mänskliga rättigheterna. Men utvecklingen under 2006 och vidare under
2007 bekräftade istället att den positiva trenden håller på att brytas i negativ
riktning. Det finns flera exempel som tyder på att pendeln har svängt i
förhållande till tidigare års politiska klimat.
Efter folkomröstning i mars reviderades Egyptens konstitution i maj 2007. De
flesta bedömare är ense om att ändringarna lett till att det tidigare
förhållandevis starka konstitutionella skyddet för mänskliga rättigheter
försvagats. Innan den planerade nya terroristlagstiftningen godkänts av
parlamentet fortsätter undantagslagen att gälla. Den ger omfattande
möjligheter för statsmakten att kringgå det ordinarie rättssystemet genom
hänvisning av brottmål till olika typer av specialdomstolar. Detta sker även i
fall som inte klart utgör hot mot statens säkerhet.Under året har möjligheten
för enskilda organisationer att verka i Egypten begränsats och inskränkningar i
pressfriheten har uppmärksammats av enskilda MR-organisationer. Till
exempel kan nämnas att två enskilda organisationer stängts av egyptiska
myndigheter. Andra exempel är att ett flertal chefredaktörer har dömts till
fängelse för artiklar de publicerat i sina tidningar. Det finns ingen statistik som
styrker att förekomsten av tortyr har ökat under senare år, men flera MR
organisationer menar att så är fallet och att det blir allt vanligare att personer
som trots att de inte är misstänkta för brott utsätts för tortyr. Det Muslimska
Brödraskapet, som är den största organiserade oppositionsgruppen, har under
året fått se flera av sina medlemmar frihetsberövade och förföljda på andra
sätt.
Hittills har ingen representant för säkerhetstjänsterna dömts för tortyrbrott.

MR-organisationer menar att den straffrihet som majoriteten av
säkerhetstjänsternas personal ges är ett av de största MR-problemen. Detta har
också uppmärksammats i rapporter som behandlats av FN.Trots god
ekonomisk tillväxt i Egypten under senare år har de ekonomiska olikheterna i
samhället inte minskat nämnvärt i omfattning. De fattiga lagren i lider
fortfarande en i många fall akut brist på god läkarvård och allmän service.
Arbetslöshet och låga löner fortsätter att vara ett utbrett problem samtidigt
som inflationen ökar.
Kvinnlig könsstympning (Female Genital Mutilation, FGM) är mycket vanligt
förekommande. Ingreppet har emellertid förbjudits i egyptisk lag år 2007.
Trots lagstiftning om förbud mot barnarbete är sådant arbete vanligt på grund
av den rådande ekonomiska situationen hos stora delar av befolkningen.
Många barn tvingas redan vid tidig ålder försumma utbildning till förmån för
förvärvsarbete.
Ett antal enskilda organisationer inriktade på MR-frågor är aktiva i Egypten.
Några har under flera år verkat utan att ha tillåtits registrera sig. Under 2007
har inskränkningar skett på föreningsrättens område. De flesta organisationer
är i hög grad beroende av stöd från utländska givare.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Egypten har ratificerat följande centrala konventioner på mänskliga
rättighetsområdet:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), men inte de båda
fakultativa protokollen om enskild klagorätt respektive avskaffande av
dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering av

kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW). Egypten har gjort reservationer till artiklarna 2, 9,
16 och 29 (a) i konventionen. Det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt har varken undertecknats eller ratificerats.
− Konventionen om tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or punishment (CAT), men inte det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr som heller inte har
undertecknats.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter
Egypten har undertecknat, men inte ratificerat Romstadgan för
internationella brottsmåldomstolen, International Criminal Court (ICC)
samt konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Konventionen mot
påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of all Persons
from Enforced Disapearances har varken undertecknats eller ratificerats.
Egypten rapporterar till konventionsövervakningskommittéerna, men i flera
fall med förseningar.
Ett antal av FN:s olika specialrapportörer har uttryckt önskemål om att få
besöka Egypten, men de har inte beviljats tillstånd att besöka landet.
Specialrapportören för tortyr har exempelvis sedan 1996 utan framgång begärt
att få genomföra ett besök.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga uppgifter om av statsmakterna sanktionerade eller genomförda

politiska mord, utomrättsliga avrättningar eller politiskt motiverade
försvinnanden. Däremot finns trovärdiga uppgifter om tortyr och övervåld
som lett till dödsfall. Grundlagen förbjuder åsamkande av fysisk och psykisk
skada på personer som hålls i fängsligt förvar. Lagens definition av tortyr är
dock snäv. Om en person som inte anklagas för något brott eller en person
som inte är häktad utsätts för fysisk och psykisk skada definieras det inte som
tortyr. Detsamma gäller om motivet med den fysiska och/eller psykiska skadan
som åsamkas inte är att få någon form av information från en anhållen person.
Det finns tillförlitliga uppgifter om övergrepp och tortyr i polisstationer,
häkten och fängelser. MR-organisationer menar att förekomsten av tortyr har
ökat under senare år och att det blir allt vanligare att personer som inte är
misstänkta för brott utsätts för tortyr. Misshandel och kränkande behandling
anses vanligt förekommande. Uppgifter om tortyr vid förhör med personer
misstänkta för terroristbrott är särskilt vanligt förekommande. Under de
senaste åren har lokala och internationella MR-organisationer (bland annat
Amnesty International, Human Rights Watch, och Egyptian Organisation for
Human Rights) rapporterat om flera fall av tortyr, som i vissa fall resulterat i
dödsfall, i egyptiska häkten och fängelser. Lokala MR-organisationer har pekat
på undantagslagen, en alltför snäv definition av tortyrbegreppet samt
svårigheter för tortyroffer att ställa ansvariga inför rätta (se även nedan under
punkt 7) som viktiga orsaker till att tortyr förekommer. Tortyr har debatterats
med större öppenhet under senare tid.
Under de senaste åren har vissa ansträngningar gjorts för att komma till rätta
med dessa problem. Förbud mot piskstraff har införts, och polismän har
dömts till fängelsestraff för tortyr under 2006 och 2007. Domstolar har även
fattat beslut om ekonomisk kompensation till tortyroffer. Andra positiva steg
är att till exempel fängelsevakter genomgått MR-utbildningar. Egyptiska
myndigheter medger att tortyr har ägt rum i fängelser, men förnekar att denna
förekomst är systematisk, vilket MR-organisationer hävdar.
Situationen i fängelserna är fortsatt svår. De intagna anses lida brist på föda,
sjukvård, besök och möjligheter att kommunicera med omvärlden.

Förhållandena varierar mellan olika fängelser.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer och utdöms för allvarligare vålds- och narkotikabrott
samt terroristbrott. Inga säkra uppgifter finns om antalet dödsdomar eller
verkställda sådana under senare år. Dödsstraff utdöms av såväl vanliga
brottsdomstolar som specialdomstolar.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Under 1990-talet frihetsberövades uppemot en halv miljon människor under
omständigheter som får betraktas som politisk fångenskap. Merparten av dessa
var medlemmar av eller sympatisörer med olika islamistiska grupper. Många av
dem togs i ”administrativt förvar”, det vill säga frihetsberövades utan formella
anklagelser, i flera fall i upp till tio år. Mot slutet av 1990-talet släpptes flera
tusen fångar ur egyptiska fängelser, men ett betydande antal personer hålls
fortfarande i ”administrativt förvar”. Enligt Amnesty International hölls
fortfarande 18 000 personer i ”administrativt förvar” i Egypten så sent som i
april 2007. MR-organisationer pekar på att det är vanligt förekommande att en
domstolsorder om frigivning inte verkställs samt att omarresteringar av fångar
sker direkt efter att de frigivits.
Under de senaste åren har åter ett flertal tillslag mot islamistiska grupper skett,
ofta med hänvisning till ”fara för landets säkerhet”. Arresteringarna har i vissa
fall gällt militanta grupper, men verkar i andra fall snarast ha varit politiskt
motiverade – till exempel arresteringar av sympatisörer med Muslimska
Brödraskapet i samband med val. I de fall som lett till rättsprocesser har
prövning nästan undantagslöst skett i specialdomstolar. I slutet av 2006
häktades 40 ledande medlemmar av det muslimska brödraskapet, anklagade för
terrorism och pengatvätt, brott som enligt egyptisk lag kan leda till dödsstraff.
De 40 häktades fall ska prövas i militär domstol eftersom de nekats rättegång i
civil domstol. Deras fall har ännu inte prövats. I december 2007 mildrade
domstolen anklagelsegrunderna mot de åtalade.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Den egyptiska grundlagen har traditionellt innehållit långtgående bestämmelser
som syftar till att slå vakt om de mänskliga rättigheterna. Emellertid har
grundlagsskyddet i stor utsträckning upphävts genom undantagslagen, som
tillämpats kontinuerligt sedan år 1981. Oppositionspartierna och företrädare
för det civila samhället har länge krävt att undantagslagen ska avskaffas, men
presidenten har hittills vägrat med hänvisning till att den nya terroristlagen inte
har trätt i kraft. Terroristlagen har ännu inte presenterats inför parlamentet
men MR-organisationer befarar att den kommer innebära inskränkningar när
det gäller rättsäkerheten i Egypten.
Efter en folkomröstning om konstitutionella förändringar i mars 2007, som
sedan godkänts av parlamentet, har enligt MR-organisationer Egyptens
grundlagskyddande mekanismer vad gäller de mänskliga rättigheterna
urholkats. Artikel 179 i den reviderade konstitutionen banar till exempel väg
för att den framtida terroristlagstiftningen kan komma att ge staten samma
permanenta konstitutionella rättigheter att ingripa mot medborgare som staten
har idag under undantagstillståndet.
Det civila rättssystemet – som har tre instansordningar motsvarande tingsrätt
(Primary court), hovrätt (Appeals court) och högsta domstolen (Court of
Cassation) – kännetecknas av ett relativt stort mått av rättssäkerhet.
Domstolarna för civil- och brottsmål får anses stå självständiga i förhållande till
den exekutiva makten. Den som anhålls, häktas och lagförs enligt det ordinarie
rättssystemet kan oftast påräkna en korrekt behandling, även om
korruptionsincidenter har rapporterats. Rättsväsendet lider under en tung
arbetsbörda, knappa resurser och omfattande byråkrati. Rättsprocesserna
tenderar ofta att bli långa och kostsamma. Det finns uppgifter om fall där
domar till den misstänktes favör (till exempel frisläppande från häkten) har
ignorerats av säkerhetstjänsten och därmed inte verkställts.
Undantagslagen ger omfattande möjligheter för statsmakten att kringgå det
ordinarie rättssystemet genom hänvisning av brottmål till olika typer av

specialdomstolar. Detta sker även i fall som inte klart utgör hot mot statens
säkerhet. Det finns två slags specialdomstolar, militär- och
undantagsdomstolar. I dessa domstolar finns ingen överklaganderätt.
Presidenten har vidare rätt att, genom dekret, besluta att en viss rättssak ska
hänskjutas till militärdomstol oavsett fallets art.
Rätten till juridiskt ombud, som i det civila rättssystemet tillhandahålls för
åtalade på domstolarnas bekostnad, samt självständigt val av ombud, är
inskränkta i specialdomstolarna. Myndigheterna får genom undantagslagen
möjlighet att arrestera personer utan att arresteringsorder utfärdats av domare
eller åklagare. Lagen har främst använts för att bekämpa militanta islamistiska
grupper som under 1980- och 90-talet genomförde terroristattacker som
skördade åtskilliga människors liv. Under flera år har lagarna även använts för
bekämpning av narkotikarelaterad och viss ekonomisk brottslighet. I början av
2000-talet kom de också att användas mot intellektuella, MR-aktivister med
flera. 2007 års tillägg till konstitutionen ger i princip myndigheterna samma
rättigheter även om undantagslagen avskaffas.
Poliser, domare, jurister och journalister utbildas sedan några år i MR-frågor,
bland annat genom kurser arrangerade av FN:s utvecklingsprogram (UNDP).
När det gäller polisen har enskilda MR-organisationer påpekat att tillgång till
modern kriminalteknisk utrustning sannolikt skulle vara mer verkningsfull när
det gäller att minska antalet MR-kränkningar än MR-utbildning för polismän
som nu tar till våld snarare än teknisk bevisning som metod för att få fram
information som kan leda till gripanden och erkännanden. Utbildningen har
kritiserats av vissa enskilda organisationer för att inte vara tillräckligt effektiv,
samtidigt har andra enskilda organisationer påpekat att den är bättre än ingen
utbildning alls i dessa frågor.
År 2004 inrättades ett nationellt råd för mänskliga rättigheter – National
Council for Human Rights. Rådet får betraktas som något av en hybrid,
eftersom dess etablering föregicks av ett statligt beslut, dess medlemmar röstas
fram av parlamentet och kopplingen till regeringen är stark. Något oberoende i

förhållande till statsmakterna kan man alltså inte tala om. Samtidigt har rådet
intagit en kritisk och granskande roll mot myndigheterna. Rådets tre första
årliga rapporter, som publicerats åren 2005, 2006 och 2007, innehåller ett antal
starka rekommendationer till regeringen, bland annat att avskaffa
undantagslagen och anta särskilda åtgärder för att stoppa tortyr.
Rådet har bland annat arbetat med att utveckla en nationell handlingsplan för
att förbättra MR-situationen i Egypten, verka för MR-utbildning samt
övervakat genomförandet av Egyptens åtaganden enligt relevanta
internationella konventioner. En av de kommittéer som har bildats inom rådet
tar emot klagomål om MR-kränkningar. Premiärministern har skriftligen
uppmanat de olika ministerierna att besvara klagomål och förfrågningar från
MR-rådet. Enligt rådet har så också skett i viss utsträckning.
Trots MR-rådets rekommendationer kritiseras det för att vara svagt och att det
utgör ett alibi för myndigheterna gentemot inhemsk och utländsk MR-opinion.
Inom rådet pågår också en kamp mellan konservativa regeringsvänliga krafter
och mer progressiva ledamöter, ofta tillhörande MR-organisationer, om hur
långtgående rekommendationer rådet ska ge. Regeringen har hittills inte varit
villig att genomföra rådets rekommendationer. MR-organisationer har dock
påpekat att rådet varit värdefullt för dem när det gällt att inleda diskussioner
om MR-relaterade problem med regeringens representanter.
7. Straffrihet
Enligt strafflagen straffas tjänstemän som gör sig skyldiga till tortyr och
misshandel. Efterlevnaden av lagen måste betraktas som dålig. Lokala
MRorganisationer rapporterar kontinuerligt om överträdelser där förövaren inte
ställts till svars eller där bestraffningen inte motsvarat vad lagen föreskriver,
även när offret avlidit på grund av tortyr. Lokala MR-organisationer har pekat
på de svårigheter som finns för tortyroffer att ställa ansvariga inför rätta och
har hävdat att en ”kultur av (nästan) straffrihet” har utvecklats. Förövarna är
alltså i de flesta fall övertygade om att de inte kommer att ställas till svars för
sina handlingar.

Under de senaste åren har ett antal polismän för första gången dömts till
fängelsestraff på grund av tortyr. Ett uppmärksammat fall där en busschaufför
torterades av två poliser i januari 2006 ledde i november 2007 till exempel till
att båda polismännen dömdes till tre års fängelse vardera. På grund av den
snäva definitionen av tortyr har poliser i vissa fall inte blivit dömda till tortyr
utan endast till sexuellt ofredande och/eller andra liknande brottsrubriceringar.
År 2006 ställdes för första gången en polisman från säkerhetstjänsten inför
rätta i ett fall där en gripen person omkommit i häkte, men polismannen
frikändes av domstol 2007. Till dags dato har ännu ingen representant från
säkerhetstjänsten dömts för tortyrbrott. MR-organisationer menar att den
straffrihet som majoriteten av säkerhetstjänsternas personal ges är ett av de
största MR-problemen i landet. Detta problem har också uppmärksammats i
rapporter som behandlats av FN.
Det bör noteras att ett antal parlamentariker fråntagits sin immunitet under de
senaste åren, då det uppdagats att de bland annat begått ekonomiska brott.
Vidare har ett antal domare dömts till fleråriga fängelsestraff för korruption.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, tryck-, mötes- och föreningsfriheten garanteras i författningen, men
har i realiteten varit kringskuren, inte minst på grund av undantagslagen.
Statsmakten utövar ett inflytande över media. Staten äger bland annat aktier i
de stora dagstidningarna, Al Ahram, Al Akhbar och Al Gomhurriya, för vilka
presidenten i praktiken utser chefredaktörer och styrelseordföranden. Staten
har inflytande över tryckning och distribution, vilket begränsar
oppositionspressens frihet. Censur och självcensur är relativt vanligt
förekommande. Staten kontrollerar även alla markbundna TV-kanaler samt två
av de största satellitkanalerna.
Ett antal nya oberoende tidningar lanserades under åren 2004 och 2005. De har
gått i täten för kritisk rapportering och diskussioner kring frågor som rör
demokratisering och mänskliga rättigheter. Kritiska röster på egyptiska bloggar

på internet har också spelat en viktig roll i denna debatt. Exempel på
oberoende press i Egypten är dagstidningarna Masri al Youm, Al Badeel, El
Wafd och El Ahrar. De oberoende tidningarna har ökat sina upplagor kraftigt
under senare år på bekostnad av traditionella statskontrollerade tidningar.
Den tolerans som under år 2004 till 2005 möjliggjorde ett öppnare
debattklimat och fredliga demonstrationer om demokratisering och politiska
reformer i allt större utsträckning har under de senaste åren blivit betydligt
mindre. Den trenden har varit tydlig inte minst under 2007 då möjligheten för
enskilda organisationer att verka i Egypten har begränsats och flera
inskränkningar i pressfriheten uppmärksammats.
Ett exempel på detta är egyptiska myndigheters beslut att i september 2007
stänga den enskilda organisationen Association of Human Rights and Legal
Aid. Organisationen ger bland annat rättsligt stöd till tortyroffer och stängdes
eftersom myndigheterna menade att den utan tillstånd tagit emot pengar från
utländska givare. Dessutom har det oberoende alternativet, Centre for Trade
Unions and Workers Services (CTUWS), till den regeringsstyrda fackföringen
tvingats stänga sina kontor. I mars 2007 stängdes CTUWS Naj-Hamadi kontor
i Qena-provinsen efter ett lokalt administrativt beslut. Beslutet motiverades
med att sektionskontoret uppviglat arbetare till strejk. I april 2007 stängdes
CTUWS sektionskontor i staden Mahalla. Organisationens grundare och hans
advokat dömdes vardera också till ett års fängelse den 11 oktober 2007 för
förtal och för att de publicerat information om att det förekommit korruption i
skötseln av ett ungdomscenter.
Några yttrande- och pressfrihetsfall som fått stor uppmärksamhet under 2007
är de chefredaktörer som dömts till fängelse under året. I september dömdes
fyra chefredaktörer för oberoende dagstidningar till ett års fängelse vardera för
att ha kritiserat det statsbärande NDP-partiet. Strax därefter dömdes tre
journalister till tre års fängelse vardera för att, enligt åklagaren, ha publicerat
falsk information om Egyptens juridiska system. I februari 2007 dömdes en
bloggare, Karim Amer, till fyra års fängelse för att bland annat ha förolämpat
islam och förtalat Egyptens president.

Trots dessa händelser kommer kritiska åsikter och analyser till uttryck i press,
media och allmän debatt, men denna frihet anses ha ” tvingat fram sig själv”
genom en gradvis allt djärvare offentlig diskurs med medverkan av enskilda,
oberoende organisationer och massmedierna själva.
Böcker och konstverk kan enligt gällande lagstiftning förbjudas eller
konfiskeras, men för det krävs domstolsbeslut. Dessutom har Al Azhars högsta
råd, som är högsta teologiska instans för sunnimuslimerna i Egypten, en
censurrätt (men inte konfiskationsrätt) vad gäller skrifter med religiöst innehåll.
Rådet har på senare år uttalat sig negativt om lämpligheten även rörande verk
av mer sekulär karaktär.
Filmer och teaterpjäser förhandsgranskas av kulturministeriet.

spetsen dominerar den politiska kartan och kontrollerar den styrande,
lagstiftande och dömande makten. Partiet representerar i stort sett samma elit
som tjänat makten sedan 1952. Politiska partier måste registreras. En lag från
1977 förbjuder partier baserade på religions- eller klasstillhörighet. Religiösa
partier är numera, efter årets konstitutionella tillägg, också förbjudna i
konstitutionen. Detta innebär att det Muslimska Brödraskapet och
kommunistpartiet utesluts från den tillåtna partistrukturen. Parlamentsvalen är
formellt personval vilket gör att även kandidater som inte tillhör ett parti kan
ställa upp som oberoende kandidater.
Landets lagliga oppositionspartier är splittrade och svaga. För att legaliseras
måste ett parti godkännas av en kommitté för politiska partier, upprättad under
parlamentets högre kammare. Ytterst få partier har fått rättslig status genom
denna kommittés godkännande – de flesta har istället fått det genom att
överklaga kommitténs avslag till domstol.

Regeringskritiska filmer och teaterpjäser förekommer.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Enligt författningen från år 1971, med ändringar från år 1980 och år 2007, är
Egypten en republik baserad på ett demokratiskt flerpartisystem. Den tidigare
referensen till Egypten som en socialistisk stat togs bort i samband med
ändringarna i maj 2007. Presidentens makt är mycket stor. Han utser formellt
regeringschef, som föreslår övriga regeringsmedlemmar, som sedan ska
accepteras av presidenten. Parlamentets två kammare har ett relativt begränsat
inflytande. Statschefen utsågs tidigare genom folkomröstning. En ändring av
konstitutionen möjliggjorde det flerkandidatsval som ägde rum i september
2005, då nio motkandidater utmanade president Hosni Mubarak. Som väntat
omvaldes Mubarak för en femte mandatperiod. Enligt officiella uppgifter fick
han drygt 88 procent av väljarnas röster. Regimen motsatte sig internationell
valövervakning men inhemska MR-organisationer kunde åtminstone delvis
genomföra denna funktion. Domare övervakade dessutom röstproceduren i
vallokalerna (i enlighet med lagstiftning som antogs år 2000).
Regeringspartiet National Democratic Party (NDP) med president Mubarak i

Medan de sekulära politiska partierna led svidande nederlag i 2005 års
president- och parlamentsval gick det desto bättre för det Muslimska
Brödraskapet, som med ”oberoende” kandidater fick cirka 20 procent av
platserna i parlamentet. Valet visade igen att de etablerade oppositionspartierna
inte utgör något reellt alternativ till det regerande NDP. Genom sina oväntade
valframgångar befästes Brödraskapets position som landets ledande
oppositionsgrupp. Valdeltagandet var lågt, ca 26 procent, och valet var behäftat
med ett omfattande valfusk och våldsamheter som av många ansågs vara
igångsatta av NDP-företrädare. Egyptiska enskilda organisationer tilläts
övervaka valet – även om dessa under valets senare del rapporterade om
svårigheter att kunna fullgöra denna funktion.
I sin valkampanj utlovade president Mubarak fortsatta politiska och
konstitutionella reformer, till exempel begränsning av presidentens makt till
förmån för parlamentet samt att undantagslagen ska upphöra. De
reformförslag som hittills presenterats betraktas av många kritiker som till
övervägande del kosmetiska, och kritiseras för att ha tillkommit för att blidka
utländska krav på demokratiska reformer.

Kvinnor och minoriteter är inte proportionellt representerade på den politiska
arenan.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten är mycket hög, inte minst bland ungdomar, och nämns ofta av
den politiska ledningen som en av landets högst prioriterade frågor. Cirka
600 000 nya arbetssökande kommer varje år ut på arbetsmarknaden. Tidigare
har staten haft som mål att skapa arbetstillfällen inom den offentliga sektorn
för alla nyutexaminerade studenter. Den offentliga sektorn kan inte absorbera
de arbetssökande utan det är i första hand inom den privata sektorn som nya
arbetstillfällen måste skapas.
I och med den nya regeringens tillträde sommaren 2004 inleddes en ny
ekonomisk reformpolitik. Regeringen ska hejda försämringen i de offentliga
finanserna, skapa arbetstillfällen, bemästra inflationen, återskapa förtroendet
för banksystemet och förbättra affärsklimatet. Mycket återstår och gemene
man har inte kunnat se några resultat i form av fler arbetstillfällen eller lägre
priser i konsumentledet.
Fackföreningsrörelsen är relativt svag. Vissa förbund, framför allt för
journalister, advokater, läkare och ingenjörer är dock starka.
Arbetsmarknadslagen omfattar bland annat en begränsad strejkrätt. Kriterierna
för att få genomföra en laglig strejk är mycket restriktiva.
En stor del av den egyptiska arbetsmarknaden är informell och omfattas
därmed inte av lagstiftning för skydd av arbetstagare. Detta gör att hälso- och
säkerhetsföreskrifter på arbetsplatser endast tillämpas i begränsad utsträckning.
Egypten har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) samtliga
åtta centrala konventioner. Det finns brister i genomförandet. Ett av de
tydligaste exemplen är förekomsten av barnarbete (se 15 nedan).

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
60 procent av sjukvården drivs i privat regi, vilket medför att den inte är
tillgänglig för de allra fattigaste. Standarden varierar kraftigt mellan olika
kliniker/sjukhus, stadsdelar, stad/landsbygd etc. Anställda inom statlig och
privat sektor, liksom skolbarn och pensionärer, omfattas av ett
socialförsäkringssystem som garanterar fri sjukvård.
Ansträngningar görs från regeringens sida att, tillsammans med utländska
givare (däribland EU), förbättra landets sjuk- och hälsovård. Ett stort problem
är att lönenivån inom sjukvården är så låg att de flesta läkare och annan
personal tvingas ha flera arbeten för att kunna klara sig. De flesta mediciner är
subventionerade.
Egypten har flera svåra miljöproblem som innebär risker för befolkningens
hälsa. Luftföroreningar, brist på rent vatten, kemiska bekämpningsmedel i
jordbruket med mera förekommer. Oberoende MR-organisationer har anklagat
myndigheterna för att inte göra tillräckligt för att komma tillrätta med
problemen.
12. Rätten till utbildning
Den obligatoriska skolutbildningen för egyptiska medborgare omfattar sju
läsår och är formellt avgiftsfri. Det finns i realiteten ett antal olika skolformer
som sträcker sig från de vanliga statliga skolorna, där en majoritet av alla elever
går, till internationella privatskolor som bedriver sin undervisning helt utan
insyn och påverkan av den egyptiska staten. Kvaliteten i de statliga skolorna
anses vara låg och bli allt sämre, och de som har råd sätter sina barn i privata
skolor. Liksom läkarna är lärarkåren kraftigt underbetald, särskilt i de statliga
skolorna, vilket påverkar lärarnas ambitionsnivå.
Många barn tvingas avbryta sin skolgång för att genom förvärvsarbete bidra till
familjens försörjning. Det är vanligt att flickor slutar skolan i förtid, många
redan i tolv till 13-årsåldern. Giftermål är en anledning, men även andra
faktorer spelar in, till exempel avståndet till skolan som orsakar problem när
eleverna blir äldre och behöver flytta till skolor som ligger längre från hemmet.

Analfabetismen bland vuxna beräknas enligt uppgifter från UNDP totalt ligga
kring 30 procent, men är bland kvinnor på landsbygden betydligt högre.
Satsningar har på senare år gjorts för att öka läskunnigheten, inklusive särskilda
satsningar på flickor. Framgångar har kunnat noteras vad avser utbyggnaden av
skolsystemet och antalet skriv- och läskunniga medborgare har ökat. Många
problem kvarstår, till exempel den bristandeutbildningskvaliteten.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
En stor del av den snabbt ökande befolkningen lever under fattigdomsgränsen
och denna del växer snabbt, trots den förbättrade ekonomi som bland annat
Världsbanken konstaterat under 2007. En betydande inflation har lett till
kraftigt ökade priser på många baslivsmedel, vilket i sin tur lett till ett alltmer
utbrett missnöje med den ekonomiska situationen, inte minst bland de fattiga
som nu lever under än svårare omständigheter. En relativt stor del av
statsbudgeten avsätts till subventioner på baslivsmedel och drivmedel. I
UNDP:s Human Development Index ligger Egypten på plats 112 av totalt
177 länder.

tar emot och hanterar (till exempel genom juridisk rådgivning) olika former av
klagomål från kvinnor. Det kan gälla till exempel diskriminering inom
familjerätten och på arbetsplatser eller våld i hemmet. Tillsammans med NCW
försöker ombudsmannakontoret dessutom påverka lagstiftning som
diskriminerar kvinnor. NCW, är liksom sina motsvarigheter National Council
for Human Rights och National Council for Childhood and Motherhood (se
15 nedan), inte en fristående enskild organisation, utan utgör en del av
statsapparaten. Presidentens hustru Suzanne Mubarak är ordförande för NCW.
Familjedomstolarnas huvudsakliga funktion är att koordinera det juridiska
förfarandet vid familjerättsliga tvister med v rådgivning och medling. Family
Insurance System Fund garanterar att kvinnor erhåller bidrag från en statlig
bank under pågående rättstvister inom ramen för familjerätten, till exempel
underhåll efter skilsmässa. Banken kräver sedan mannen på det utbetalade
underhållet. Många bedömare har pekat på olika problem vad gäller
familjedomstolarna, till exempel bristfälliga resurser och förberedelser vad
gäller teknik och lokaler.

Bostadssituationen och boendestandarden utgör problem, särskilt i storstäder
som Kairo och Alexandria. En gammal hyresreglering har visserligen hållit
innerstadshyrorna på låg nivå (förutsatt äldre kontrakt), men har samtidigt
bidragit till förslumning och ovilja till nybyggnation. Regeringen har försökt
råda bot på bostadsbristen bland annat genom att anlägga nya satellitstäder.

Egyptiska kvinnor som är gifta med utländska män har numera rätt att, i likhet
med egyptiska män som är gifta med utländska kvinnor, överföra sitt
medborgarskap till sina barn. Barn som fötts innan denna lagändring antogs får
inte automatiskt medborgarskap, utan måste ansöka om detta hos
inrikesministeriet.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Även om lagen stadgar jämställdhet mellan kvinnor och män finns vissa för
kvinnor diskriminerande stadganden i egyptisk lag, inte minst inom familjeoch
arvsrätten. Till det kommer de sociala regler som i det traditionella
egyptiska samhället ger kvinnan en mer undanskymd roll än mannen.

Frågan om kvinnomisshandel är tabubelagd och lite kartlagd. På senare år har
en viss öppenhet kunnat noteras, inte minst i media. Sedan ett par år arbetar
lokala MR-organisationer med dessa frågor. Kvinnomisshandel inom
äktenskap och familj är vanligt förekommande och är inte specifikt förbjuden
enligt lagen. Denna typ av brott kan emellertid åtalas under allmänna lagar mot
våldsanvändande. Detta är dock ovanligt och då det sker leder det sällan till ett
straff för den åtalade.

Det nationella kvinnorådet, National Council for Women, NCW, samt ett
ombudsmannakontor arbetar med att främja kvinnors rättigheter. Det senare

Våldtäkt inom äktenskapet är inte straffbart enligt lag. Hedersrelaterat våld
förekommer. Denna typ av våld är inte ett specifikt brott enligt lag, men kan

åtalas under generella lagar.
Kvinnlig könsstympning (Female Genital Mutilation, FGM) är mycket vanligt
förekommande i Egypten. Trots små förbättringar under de senaste åren finns
det trovärdiga uppgifter som tyder på att cirka 90 procent av alla kvinnor är
könsstympade. Sedan mitten av 1990-talet är det förbjudet att utföra kvinnlig
könsstympning på alla typer av sjukhus och under 2007 har kvinnlig
könsstympning förbjudits i egyptisk lag. Under de senaste åren har det gjorts
betydande ansträngningar att komma till rätta med detta problem, bland annat
genom det nationella rådet för barn och mödrar, som samarbetar med UNDP
och andra givare, relevanta ministerier samt frivilligorganisationer. Ett antal
lokala frivilligorganisationer arbetar också med denna fråga, bland annat genom
informationskampanjer. Effekterna av deras arbete är svåra att mäta, även om
företrädare för de berörda organisationerna menar att en neråtgående trend
kunnat noteras. En påtaglig förändring är den ökade öppenhet med vilken
denna fråga diskuteras.
Kvinnor är starkt underrepresenterade på den formella arbetsmarknaden, i det
politiska livet och inom rättsväsendet. Inom utrikes- och delar av den övriga
statsförvaltningen finns emellertid ett relativt stort antal kvinnor i hög ställning.
15. Barnets rättigheter
Egypten var ett av de allra första länderna som ratificerade konventionen om
barnets rättigheter och var också en av initiativtagarna till barntoppmötet 1990.
Egypten har under det senaste decenniet i nationella rapporter redovisat vilka
åtgärder som vidtagits för att genomföra konventionen. År 1996 antogs en
barnlag, som för första gången specifikt reglerade barnrättighetsfrågor, och år
1998 upprättades ett nationellt råd för barnfrågor – National Council for
Childhood and Motherhood, NCCM.
Det finns stora behov av förbättringar av barnens situation, samtidigt som det
verkar finnas en politisk vilja att diskutera frågor som rör barnets rättigheter.
Det finns inga exakta uppgifter om antalet gatubarn, men olika uppgifter tyder

på att de har ökat under de senaste åren. Barnlagen ger polisen möjlighet att
arrestera barn som tigger, är hemlösa, eller skolkar från skolan. Det finns
rapporter (bland annat från Human Rights Watch) som visar att arresterade
gatubarn i vissa fall hålls häktade utan tillgång till mat, i celler med vuxna
kriminella, och att de där riskerar att utsättas för misshandel och sexuella
övergrepp.
Beträffande barnens faktiska livssituation är fattigdom ett huvudproblem. En
stor del av Egyptens befolkning lever under fattigdomsgränsen, vilket särskilt
drabbar barnen.
Trots att det finns särskild lagstiftning om förbud mot barnarbete är sådant
arbete vanligt på grund av den rådande ekonomiska situationen i många
befolkningslager. Många barn tvingas redan vid tidig ålder försumma
utbildning till förmån för förvärvsarbete. Enligt barnlagen är lägsta ålder för
barnarbete 14 år. NCCM har utarbetat en nationell handlingsplan som syftar
till att komma till rätta med problemet med barnarbete.
Inga uppgifter tyder på handel med barn eller på att barn under 18 år utnyttjas i
väpnade styrkor. Barnprostitution i Egypten är inte kartlagd. Barnmisshandel
uppmärksammas och diskuteras även i media.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Grundlagens artikel 40 förbjuder diskriminering på religiös grund och artikel
46 garanterar åsiktsfrihet och religionsfrihet, förutsatt att detta inte står i
motsättning till ”ordning och anständigt uppträdande”. Islam är statsreligion
(artikel 2 i grundlagen) och uttolkningen av islamisk lag (sharia) har inflytande
över lagarna, framförallt på det familjerättsliga området. FN:s MR-kommitté
har uttryckt oro över inskränkningar avseende religionsfrihet (gällande till
exempel bahaierna, se nedan). En överväldigande majoritet av befolkningen är
sunnimuslimer. De kristna kopterna utgör cirka 10 procent av befolkningen.
Diskriminering av kristna förekommer. Det finns ingen regeringssanktionerad

förföljelse av kristna. Den koptiska julen är nationell helgdag. Dialog mellan
religioner och religiös tolerans förespråkas i bland annat skolor och media.
Kopter är fortsatt underrepresenterade på höga, officiella positioner i det
egyptiska samhället. Det kan dock noteras att det nationella MR-rådet leds av
en kopt, Boutros Boutros Ghali, före detta generalsekreterare för FN, samt att
ett antal av rådets medlemmar är kopter. Två ministrar i regeringen är också
kopter.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homo- och bisexualitet är inte förbjuden eller omnämnd i egyptisk lag.
Friheten att leva som homo- eller bisexuell eller att förespråka dessa gruppers
rättigheter är i praktiken starkt inskränkt. Situationen för homosexuella
försämrades under början av 2000-talet, särskilt genom att en rättsprocess
inleddes mot homosexuella, den så kallade. ”Queen Boat-rättegången”. Flera
räder mot homosexuella rapporterades och många av dessa beskrev en ökande
känsla av osäkerhet. Under de senaste åren har situationen förbättrats något.

En del bedömare anser att det finns spänningar mellan muslimer och kristna i
Egypten. Dessa leder sällan till våldshandlingar men det förekommer,
framförallt i de södra delarna av Egypten. Några
menar att kopternas situation är på väg att försämras i takt med en ökad
identifiering med traditionella muslimska värden hos de muslimska delarna av
befolkningen.

18 Flyktingars rättigheter
Enligt grundlagen är utvisning av landets egna medborgare samt av dem som
beviljats politisk asyl förbjuden. I asylärenden sker samråd mellan FN:s
flyktingkommissariats (UNHCR) lokala representation och det egyptiska
utrikesministeriet. Samarbete sker även mellan den lokala representationen och
det egyptiska inrikesministeriet vad gäller praktiska frågor som rör flyktingar.

Konvertering från kristendom till islam är möjlig och välkomnas. Konvertering
från islam till annan religion är formellt omöjlig och skulle troligen leda till
kollektivt socialt fördömande och ”social” bestraffning. En kristen man kan
endast gifta sig med en muslimsk kvinna om han konverterar till islam. En
muslimsk man kan äkta en kristen kvinna, som då förutsätts (men inte måste)
konvertera. Missionsverksamhet är inte tillåten.

Det finns inga säkra uppgifter på hur många sudaneser som befinner sig i
Egypten; uppskattningarna varierar mellan två och fyra miljoner. Enligt den
egyptiska regeringen finns tre miljoner sudaneser i Egypten. En del av dem
lever under mycket besvärliga förhållanden, inte minst de som inte får
arbetstillstånd.

Bahaier har funnits i Egypten sedan 1910-talet och finns främst i större städer.
Antalet beräknas uppgå till mellan några hundra och två tusen. Genom ett
dekret, senare lag 263/60, upplöstes bahaiernas samfund och deras aktiviteter
förbjöds. Även om egyptisk lag stipulerar religionsfrihet accepterar egyptiska
myndigheter i praktiken endast islam, kristendom och judendom som
religioner. Det har lett till att bahaier privat kan utöva sin tro men att de möts
av omfattande administrativa problem, till exempel har äktenskapskontrakt
inte godkänts, barn har inte kunnat få erkännande av bahaitillhörighet i
födelsecertifikat och bahaier har svårigheter att få ID-handlingar.

Behandlingstiden för de personer som står på kö för intervju och beslut hos
UNHCR är ungefär fyra månader. De personer som beviljas flyktingstatus har
rätt att uppehålla sig och arbeta i landet. UNHCR utbildar poliser, gränspoliser
samt immigrationstjänstemän på olika nivåer om flyktingars rättigheter och
skyldigheter samt UNHCR:s mandat.
19. Funktionshindrades rättigheter
Många funktionshindrade tvingas leva en undanskymd tillvaro, utan möjlighet
till adekvat vård, terapi och arbete. Den egyptiska lagstiftningen ger de
funktionshindrade vissa möjligheter till anställning och positiv särbehandling
men detta får litet genomslag i praktiken.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett antal enskilda organisationer inriktade på MR-frågor är aktiva i Egypten.
Några organisationer har under många år verkat utan att ha tillåtits registrera
sig. På det stora hela tillåts MR-organisationerna bedriva verksamhet men
inskränkningar på föreningsrättens område har skett under 2007 (se punkt 8
ovan). De flesta organisationer är i hög grad beroende av stöd från utländska
givare.
NGO-lagen från juni 2002 kräver att alla enskilda organisationer, inklusive
sådana som tidigare varit registrerade som civila företag, ska ansöka om
nyregistrering. Socialministeriet har genom lagen givits ensamrätt att godkänna
nya organisationer eller lägga ned sådana som redan existerar. Ett antal
MRorganisationer har fått avslag på sin ansökan, vissa med hänvisning till
säkerhetsskäl. De allra flesta har så småningom fått laglig NGO-status, efter att
ha överklagat avslaget till administrativa domstolar.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Flera länder ger stöd till lokala MR-främjande projekt och organisationer,
antingen genom direkt statligt stöd till egyptiska enskilda organisationer eller
genom att kanalisera bistånd via enskilda organisationer i respektive givarland.
Det finns ingen lokal EU- eller FN-arbetsgrupp för MR-frågor i Kairo.
Däremot diskuteras MR-frågor löpande i det lokala EU-samrådet, och inom
givargruppen (Donor Assistance Group - DAG) finns en undergrupp som
särskilt diskuterar demokratiutvecklingsfrågor och där MR-frågor har hög
prioritet. Därutöver finns en informell grupp med likasinnade länder som möts
regelbundet för att diskutera inrikespolitiska frågor, som ofta är MR-relaterade.
I enlighet med Egyptens associeringsavtal med EU förs en informell dialog
mellan parterna om mänskliga rättigheter. I mars 2007 undertecknade EU och
Egypten ett handlingsprogram inom ramen för den Europeiska

grannskapspolitiken (ENP). Programmet innebär bland annat att EU och
Egypten ska träffas med jämna mellanrum för att diskutera politiska frågor av
gemensamt intresse, inklusive frågor om mänskliga rättigheter. EU finansierar
ett antal MR- och demokratiseringsprojekt i Egypten. UNDP har under de
senaste åren drivit ett projekt som omfattar MR-utbildning för bland annat
poliser, domare, jurister och journalister. Detta projekt stöds av Sida.
År 2003 inledde Sverige genom Sida arbetet med att bygga upp ett regionalt
biståndsprogram för Mellanöstern, inklusive Egypten, med fokus på stärkande
av demokrati och de mänskliga rättigheterna. Sida stödjer bland annat ett
nätverk för ombudsmannakontor i regionen genom ett samarbete med det
egyptiska MR-rådet. Det övergripande målet med detta stöd är att förbättra
respekten för mänskliga rättigheter i Mellanöstern. Andra projekt som stöds av
Sida och som har betydelse för MR-utvecklingen i Egypten är exempelvis
Euro-Mediterranean Human Rights Networks regionala program Access to
Justice/The Independence of the Judiciary, samt FN:s barnfonds (UNICEF)
regionala program Adolescents as Agents of Change.
I april 2006 fastställde den svenska regeringen en ny ”Regionstrategi för
utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika 2006–2008”, där ett
av huvudmålen för strategin är att främja respekt för de mänskliga
rättigheterna, inklusive kvinnors och flickors lika rättigheter, villkor och
möjligheter, liksom framväxten av regionala nätverk och strukturer för dialog
om bland annat rättighetsperspektiv och universella värdegrunder. Under 2007
har Sida bland annat arrangerat ett seminarium i Alexandria för egyptiska
enskilda organisationer samt organisationer från andra länder i region.

Mänskliga rättigheter i Libyen år 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna (MR)
Libyen är en auktoritär regim som sedan 1969 leds av överste Mu´ammar
Qadhafi vars Gröna Bok innehåller ett antal politiska principer som styr
landet. Någon annan konstitution finns inte. De politiska strukturerna utgår
från ”folkkongresser”, där alla libyer har rätt att deltaga. I själva verket
monopoliserar överste Qadhafi och dennes inre cirkel, däribland hans barn,
den politiska makten. Politiska partier och representativa politiska modeller är
förbjudna. Regimens respekt för mänskliga rättigheter uppvisar ett antal
problem och brister. Många äldre grova brott mot mänskliga rättigheter
(MRbrott) förblir olösta eller oreglerade.
En viss förbättring kan emellertid noteras i myndigheternas respekt för
mänskliga rättigheter under de senaste åren. Den libyska ”öppningspolitiken”
gentemot omvärlden ställer nya krav på de libyska makthavarna samtidigt som
ungdomsgenerationen med tillgång till Internet gör sig alltmer gällande. Ett
första steg till en mer långsiktig förbättring kan noteras såtillvida att MR-frågor
inte längre är tabuförklarade i offentlig libysk debatt. Även regimföreträdare
menar öppet att MR-situationen måste förbättras i landet.
Under 2007 har fyra dödsdomar verkställts av utländska medborgare.
Uppgifter saknas om verkställda dödsdomar av libyska medborgare. Överste
Qadhafi har uppmanat folkkongresserna att föreslå att dödsstraffet avskaffas.
Kroppslig bestraffning finns inskriven i lagstiftningen. Tjuvar och rånare
riskerar att få höger hand och vänster fot amputerade efter utslag i domstol.
Flera internationella MR-organ menar att tortyr fortfarande tillämpas av polis,
säkerhetsstyrkor och fängelsepersonal. Därtill bör läggas den brutalitet som
enligt samfälliga uppgifter omger terroristbekämpningen. En omfattande och
ogenomskådlig statsapparat kontrollerar medborgarnas och utlänningars

förehavanden i landet.
Press och annan media är starkt kringskurna av censur och självcensur.
Utmaningen för journalisterna är att avgöra var gränsen går för vad som
accepteras av myndigheterna och vad som leder till straff. Fri politisk
opinionsbildning saknas. Förenings- och församlingsfriheterna är begränsade.
Förutom idrottsföreningar finns endast en enskild organisation i egentlig
bemärkelse, nämligen den statliga stiftelsen Qadhafi International Foundation
for Charity Associations med Qadhafis son Seif el-Islam som ordförande.
Regimen värnar om medborgarnas materiella välfärd i enlighet med en ideologi
som sätter rätten till inkomster före rätten till arbete. Ingen libyer får vara
fattig. Arbetslivet normaliseras dock i en snabb takt, vilket är nödvändigt för att
förbättra landets konkurrenskraft och för att bryta dess isolering.
Kvinnornas politiska och ekonomiska inflytande är svagt och traditionella
värderingar vidmakthålls såväl inom som utom hemmets väggar. Utländska
arbetstagare diskrimineras, vilket har lett till tilltagande motsättningar till
exempel mellan den relativt homogena libyska befolkningen och inflyttade
bland annat från länderna söder om Sahara.
Amnesty International och Human Rights Watch för en MR-dialog med
Libyen. Ansträngningar görs också för att förbättra fängelsestandarden samt
reformera fångvård och rehabilitering.
2. Ratifikationsläget för de mest centrala konventionerna om mänskliga
rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Libyen har ratificerat följande av FN:s centrala konventioner om de mänskliga
rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, samt dess
första tilläggsprotokoll om enskild klagorätt
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
- Konventionen mot tortyr
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering

- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, samt dess tilläggsprotokoll om enskild klagorätt
- Konventionen om barnets rättigheter
Under 2005 tillträddes tilläggsprotokollen till konventionen om barnets
rättigheter om handel med barn och om barn i väpnade konflikter. Libyen har
också tillträtt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt till konventionen om
avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor. Även konventionen
om gästarbetarnas, och deras familjers, rättigheter tillträddes under 2004.
Libyen har inte ratificerat flyktingkonventionen med tillhörande 1967 års
protokoll och inte heller Romstadgan för den internationella
brottmålsdomstolen (ICC).
Sedan Libyens innehav av ordförandeskapet i FN:s MR-kommission år 2002
har samarbetet och rapporteringen till FN:s konventionskommittéer förbättrats
något. Libyen utsågs under 2007 till ordförande vid förberedelserna till FN:s
uppföljningskonferens mot rasism och intolerans som är planerad till 2009.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Politiskt betingade försvinnanden har inte rapporterats under 2007. Exempel
finns dock på att regimmotståndare under kortare eller längre tid isolerats från
familj och omvärld utan dom och rannsakan. Det symbiotiska förhållandet
mellan politiska makthavare och rättsapparat gör att det inte helt går att
bedöma om av statsmakterna sanktionerade politiska mord förekommer.
Uppgifter finns om att säkerhetsstyrkor i jakt på terrorister och grovt
kriminella dödat misstänkta individer under flykt eller i anslutning till förhör.
Trovärdiga rapporter finns också om dödsfall i fängelser på grund av dålig
behandling och usla sanitära förhållanden. Det noteras också att häktade och
dömda fångar inte särskiljs, samt att häktningstiden visserligen är reglerad (48
timmar) men i själva verket kan bli mycket lång.
Kroppslig bestraffning finns inskriven i lagstiftningen. Viss tillämpning av
traditionell rättsskipning i övrigt förekommer. Tjuvar och rånare riskerar att få

höger hand och vänster fot amputerade efter utslag i domstol. Ett begränsat
antal domar verkställs varje år.
En kampanj ”Ingen tortyr” inleddes under 2005 av Qadhafi International
Foundation for Charity Associations. Resultaten av kampanjen är inte kända.
Flera internationella MR-organ menar att tortyr fortfarande tillämpas av polis,
säkerhetsstyrkor och fängelsepersonal. En libysk MR-kommitté tillsattes under
2006 och den leds av en hög tjänsteman. Kommittén har kontakter med
utländska MR-organ som till exempel Amnesty International.
4. Dödsstraff
Dödsstraff finns i lagen för ett relativt stort antal brott. Det utdöms vid svåra
brott som mord och fullbordade våldtäkter samt vid landsförräderi, inklusive
terrorism. Under 2007 har fyra dödsdomar mot nigerianska medborgare
verkställts. Uppgifter saknas om dödsdomar mot libyska medborgare
verkställts.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Dessa rättigheter är underordnade vad som kallas ”folkets” rättigheter.
Revolutionens mål övervakas av revolutionskommittéer, som sorterar
omedelbart under överste Qadhafi. Medlemmarna i dessa revolutionskommittéer
har en oklar, ibland som det verkar oinskränkt makt.
Kommittéerna anses ansvariga för godtyckliga frihetsberövanden,
husrannsakan samt mord och försvinnanden. Även om Qadhafi i grunden
försvarade kommittéerna har han på senare tid manat revolutionsgardisterna
till ett korrekt uppförande under tjänsteutövning. Medborgarna kontrolleras
också av andra mer eller mindre hemliga säkerhetsorgan.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet är nära lierat med den verkställande makten och
säkerhetsapparaten. Rättssystemet är uppbyggt på fyra nivåer där den lägsta
svarar för "småbrott", familjetvister m.m. varefter följer underrätt,
överklagningsdomstol och den Högsta Domstolen.

Samtliga advokater lyder under justitieministeriet.
Det är omvittnat att rättssystemets uppbyggnad och arbetssätt ger en känsla av
osäkerhet och ofrihet hos medborgarna. De libyska lagarna bygger på egyptiska
förebilder. Ett antal viktiga bestämmelser saknas, vilket leder till ett intryck av
godtycklighet i rättsskipningen. Ändå menar internationella MR-organ att vissa
förbättringar har skett efter folkdomstolarnas avskaffande under 2006.
Godtyckligheten verkar också ha minskat något i rättsapparaten,
regeringsutövningen och byråkratin, i varje fall för medborgare som inte ägnar
sig åt regimkritisk politik.
7. Straffrihet
Straffrihet tycks förekomma på flera nivåer i samhället. Det anses styrkt att
personer nära makttoppen gått fria trots bevis om korruption och
brottsmisstankar. Detsamma är fallet för dem som anses vara skyldiga till
attentatet mot det franska trafikflygplanet över Sahara (UTA-affären).
Straffrihet förekommer också i vardagslivet (t ex för smärre trafikförseelser),
sida vid sida med vänskapskorruption. Denna företeelse möjliggörs av en stark
familjesammanhållning. Myndigheterna har ännu inte lyckats tygla den
omfattande korruptionen inom handel och investeringar.
8. Yttrande- , tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet
Såväl föreningsliv som media kontrolleras av myndigheterna. Sanktioner och
censur inskränker tankens frihet i synnerhet i politiska spörsmål. Ett relativt
fritt debattklimat präglar dock mötena i "folkets kongresser och kommittéer"
(motsvarar ungefär kommunala församlingar och beslutande organ). Det finns
en rad exempel på att beslut som fattats på central nivå och som varit till
nackdel för mötesdeltagare har dragits tillbaka eller diskret avförts från
dagordningen. All inhemsk media ägs av staten. Det finns tillgång till utländskt
radio och TV. Viss utländsk tryckt press säljs i de större städerna men först
efter att ha passerat myndigheternas censur.

Mötesfriheten är starkt begränsad. Politiska partier är förbjudna och endast
staten tillåts arrangera politiska möten. Även sammankomster rörande andra
områden fordrar tillstånd, som inte alltid beviljas.
Religionsfriheten är också utsatt för begränsningar. Myndigheterna utstakar
"den rätta vägen" inom islam. Majoriteten av befolkningen är sunnimuslimer.
Man ser inte med blida ögon på de så kallade brödraskapens verksamhet och
den en gång så inflytelserika Sanoussi-orden har förbjudits. De fåtaliga kristna i
landet (katoliker och grekiskt ortodoxa) tillåts att utöva sin tro, men
myndigheterna begränsar antalet tillåtna församlingar per tätort.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Överste Mu´ammar Qadhafi, som sitter vid makten sedan 1969, har i Libyen
skapat ett politiskt system som bygger på direktdemokrati med beslutande
folkkongresser på olika nivåer i samhället. Politiska partier är förbjudna och
samhället styrs inte genom representativa organ. Rättssystemet lever mer eller
mindre i symbios med den verkställande makten och säkerhetsapparaten.
Makteliten har också tillgång till fristående revolutionskommittéer med
samhällskontrollerande uppgifter.
Qadhafi har, med bas i en hårdför militärregim, under årtiondena utvecklat ett
ogenomskådligt politiskt system i vilket han kan hålla den politiska och
ekonomiska makten tätt intill sig. Verklig demokrati i samhällsliv och -styrning
saknas, även om små tecken under senare år tyder på att ett visst mått av
pluralism. Detta gäller speciellt inom industri och handel.
Den verkställande makten har till sitt förfogande en mycket svag och
ogenomskådlig administration, som utgör ett ytterligare hinder för
medborgarna att göra sina stämmor hörda. För vissa mer komplicerade
samhällsfunktioner har i praktiken armén, det statliga oljebolaget eller till och
med utländsk expertis tagit över det administrativa ansvaret.
Sammantaget har Qadhafis 38 år vid makten inneburit att det folkliga
deltagandet i politiken är mycket lågt. Någon inhemsk opposition i egentlig

mening existerar inte men väl regimkritiker som ingår i lösa nätverk. Den
libyska oppositionen i exil har under 2007 gjort försök att ta fram en
gemensam plattform för sitt arbete. Effekterna har hittills uteblivit.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Enligt Qadhafis ursprungsideologi är det inte rätten till arbete som är det
viktiga utan rätten till inkomster. Detta har starkt påverkat den libyska
samhällsutvecklingen. Ideologin har lett till skillnader mellan utländsk
arbetskraft, (som kräver lön) och inhemsk (som får inkomster). Detta har
genom åren i sin tur lett till vi-och-dom attityder där den utländska arbetaren
alltid är förloraren om en konflikt skulle uppstå.
Libyen har inte kunnat stå oberört inför det senaste decenniets
omvärldsförändringar. Arbetslivet är föremål för en snabb normalisering som
är nödvändig för att förbättra landets konkurrenskraft och för att bryta dess
isolering. Reformering av arbetsmarknaden står högt på dagordningen, men
traditionella värderingar och attityder har fortfarande en bromsande inverkan.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Rätten till bästa uppnåeliga hälsa utgör en av grundbultarna i Qadhafis ideologi.
Stora ansträngningar läggs också ner på att nå upp till högt uppsatta mål.
Utvecklingen begränsas av bristen på arbetskraft och arbetsmoral. Olika
kostsamma lösningar måste till för att nå målen, som till exempel omfattande
sjukvård och utbildning i utlandet, omfattande invandring av läkare och annan
sjukhuspersonal.
12. Rätten till utbildning
Rätten till utbildning för alla finns. Läs och skrivkunnigheten är hög hos
medborgare under 70 år. Under perioden 1973-1993 var utbildningen
begränsad. Inga främmande språk, geografi eller historia undervisades.. Även
om situationen normaliserades för drygt tio år sedan finns spår kvar i form av
dålig kvalitet på lärarkåren och på skolmateriel samt i utbildningsnivån hos den
generation som idag är viktig för landets fortsatta utveckling.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Rätten till en tillfredsställande materiell levnadsstandard uppmärksammas
särskilt i Libyen. En libyer har rätt till mat, eget hus, egen bil etcetera och alla
materiella rättigheter kan som regel tillgodoses. Detta sker bland annat genom
ett utvecklat subventionssystem inte bara av basvaror utan också vid inköp av
kapitalvaror och fast egendom. Bidrag utbetalas till arbetslösa ungdomar efter
avlagd examen tills de fått arbete. Kostnaderna finansieras ur oljefonden.
Libyen ligger på femtiosjätte plats på FN:s utvecklingsprograms (UNDP)
Human Development Index. Den sociala och materiella välfärden är hög
medan den kulturella är lägre.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Enligt libysk politik ska kvinnan ha samma ställning som mannen och alla
hinder måste undanröjas för att detta ska kunna uppnås. Kvinnornas politiska
och ekonomiska inflytande har sedan Qadhafis maktövertagande 1969
emellertid förblivit svagt och traditionella värderingar gäller såväl inom som
utom hemmets väggar. Framstegen sker långsamt men går i positiv riktning.
Det återspeglas i statistik om skolgång, yrkesverksamhet, förtroendeuppdrag
m.m. Det kanske allvarligaste hindret för kvinnans frigörelse kvarstår genom
den underordnade ställning hon har inom familjen gentemot fadern och
bröderna, vilket gör att hon i praktiken saknar möjlighet att utforma sitt eget
liv. All utveckling måste ske inom ramen för en strikt tillämpning av islam.
15. Barnets rättigheter
Libyen har undertecknat barnkonventionen. Uppgifter saknas fortfarande om
vilka riktade åtgärder myndigheterna vidtagit för konventionens efterlevnad. I
arbetet med EU:s faktablad om barnens situation i Libyen framkom att
barnens rättigheter normalt respekteras av myndigheter. Det verkar stå klart att
företeelser som barnprostitution, barnarbete eller barn i väpnade konflikter är
näst intill obefintliga hos den inhemska befolkningen. Däremot är det tveksamt
i vilken grad barn till invandrare från den afrikanska kontinenten får sina behov

tillgodosedda. Statliga skyddsnät verkar inte existera. Även barn till ogifta
mödrar och barn utan föräldrar har det svårt. I den mån dessa barns behov inte
kan tillgodoses inom storfamiljens ramar kan de vara utlämnade till välvilja och
inte omfattas av myndigheternas åtgärder.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Diskrimineringen mellan inhemsk och utländsk arbetskraft på
arbetsmarknaden är avsiktlig och sanktionerad av myndigheterna. I
kombination med okontrollerad invandring bland annat från länderna söder
om Sahara har denna diskriminering lett till tilltagande motsättningar mellan
den relativt homogena libyska befolkningen och utlänningar. Under årens lopp
har vid flera tillfällen olika befolkningsgrupper med våld utvisats ur Libyen.
Det har gällt egyptier, sudaneser, tunisier, palestinier med flera. Sedan år 2004
arbetar de libyska myndigheterna för en fastare reglerad politik avseende
invandringen från Afrika söder om Sahara. Regimen har också valt att driva
frågor rörande arbetslivs- och arbetskraftsfrågor i nära samarbete med
Afrikanska unionen (AU). Det förefaller som om regeringen förbereder en
asylpolitik.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning
Homosexualitet är förbjudet enligt lag. Allt som har med sexualitet att göra är
tabubelagt och ska utövas i slutenhet. Förbjuden sexuell handling,
homosexualitet, äktenskapsbrott, samlag utanför äktenskapet med mera kan
prövas i domstol endast om personerna ifråga tagits på bar gärning och vittnen
finns. I tvister inom familjer om sexuella handlingar kan de berörda personerna
inte räkna med myndigheternas skydd. Homo-, bi- och transsexualitet är
tabubelagda begrepp såväl i det offentliga rummet som inom hemmet.
18. Flyktingars rättigheter
Stora grupper - främst ekonomiska flyktingar från i första hand Afrika, men
också Asien - använder Libyen som en mellanstation för illegala resor vidare
till Europa och Nordamerika. Som regel kommer dessa personer till Libyen

som arbetskraft eller genom människohandlare. Asylbegreppet har tidigare inte
aktualiserats i detta sammanhang. Tredjelandsmedborgare som utvisas från till
exempel Europa tas emot av libyska myndigheter om det kan styrkas att de
tidigare haft uppehållstillstånd i landet. De riskerar dock att skickas vidare till
sina ursprungsländer. Särskilt återsändandet av eritreanska medborgare har
uppmärksammats, eftersom de ofta behandlats illa av de egna myndigheterna.
De flyktingläger som tillkommit, bl.a. på uppmaning av länder i EU-kretsen,
har kritiserats för omänsklig miljö.
Libyska myndigheter fördömer officiellt människohandel. Den libyska
samarbetsviljan att stoppa denna handel har tidigare ifrågasatts från bland
annat EU-kretsens sida. Under hösten 2004 inleddes ett samarbete mellan
Libyen och EU respektive bilaterala samarbeten med bland annat Italien, Malta
och Tunisien, för att bekämpa människosmuggling och illegal migration. Under
2007 kan konstateras att samarbetena fortfarande haltar betänkligt. Även om
människohandeln har försvårats genom punktinsatser kommer flyktingar
fortfarande med avreseort Libyen vidare till Europa över Medelhavet.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det ankommer i första hand på familjemedlemmar att underlätta för de
funktionshindrade. Det saknas direkta åtgärder från staten för integrering av de
funktionshindrade i samhället och i arbetslivet. Däremot finns det ett statligt
socialförsäkringssystem som med ekonomiska bidrag möjliggör för den
funktionshindrade att få tillgång till sjukvård, sjukgymnastik med mera.
ÖVRIGT
20Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende lokala MR-organisationer är inte tillåtna. Inom
folkkongresstrukturen finns sedan 1989 en nationell MR-kommitté.
Internationella enskilda organisationer tillåts inte följa upp enskilda fall genom
närvaro vid rättegångar m.m. Amnesty International kunde i början av 2004
göra sitt första besök i Libyen. Libyska myndigheter medverkade aktivt vid
insamlingen av information och ett kontaktnät byggdes upp. I augusti 2004 fick

Amnesty International en detaljerad reaktion på rapporten från de libyska
myndigheterna. Den blev upptakten till ett bistrare klimat igen mellan regimen
och Amnesty International. Även Human Rights Watch deltar i MR-dialogen
med den libyska regimen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
I Libyen finns ingen utländsk fältverksamhet inom området mänskliga
rättigheter. Däremot finns libyska initiativ för att förbättra MR-situationen i
landet. För genomförandet används ofta utländsk expertis. Ansträngningar
görs t.ex. sedan några år tillbaka för att förbättra fängelsestandarden samt
reformera fångvård och rehabilitering. Bland annat har ett samarbete med den
svenska kriminalvårdsstyrelsen inletts.

Mänskliga rättigheter i Tunisien år 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
De tunisiska medborgarnas möjligheter att byta ut sina politiska ledare är
begränsade. Oppositionen har fått ökade möjligheter att göra sig hörd, särskilt
under de senaste tre åren, men det sker huvudsakligen på presidentens och det
tongivande regeringspartiets villkor. Under 2007 syntes dock exempel på
partier som markerat att de avser gå sina egna vägar. Regeringen brister i
respekten för de mänskliga rättigheterna på flera områden, särskilt i fråga om
personlig frihet och kroppslig integritet. Godtyckliga frihetsberövanden,
kvarhållanden och polisiära övergrepp har fortsatt att förekomma under 2007,
om än i minskande omfattning, enligt rapporter från
människorättsorganisationer. Övergreppen har framförallt förekommit i
samband med terroristbekämpning men också i ett mindre antal fall mot
människorättsförsvarare. Förhållandena i fängelserna är långtifrån
tillfredsställande, men ett reformprogram har börjat ge resultat.
Medie- och åsiktsfriheten har förbättrats men bristerna på dessa områden
fortsätter att bromsa demokratiseringen. Församlings- och föreningsfriheten
utsätts för inskränkningar. Människorättsorganisationer arbetar under svåra
förhållanden och begränsas ofta i sitt arbete. Amnesty International har en
tunisisk lokalavdelning som tidvis övervakats av polis. Internationella
Rödakorskommittén, ICRC, är sedan 2005 fullt verksam i Tunisien.
På de sociala och ekonomiska områdena är respekten för medborgarnas
mänskliga rättigheter god. Tunisien har sedan självständigheten drivit en politik
som bekämpar fattigdom och utjämnar olikheter. Arbetslösheten beräknas idag
uppgå till cirka 14 procent. Den har därmed minskat stadigt under de senaste
20 åren med undantag för ungdomsarbetslösheten. Det tunisiska
socialförsäkringssystemet är väl utbyggt men arbetslösa faller delvis utanför
systemet. Fri och grundläggande sjukvård ges åt alla på statliga sjukhus.

Utbildning för både pojkar och flickor har prioriterats högt sedan
självständigheten. Regeringen avsätter enligt egen uppgift drygt 50 procent av
statsbudgeten till sociala och utvecklingsändamål.
Familjelagstiftningen och skol- och utbildningspolitiken är i stort sett jämställd
och går tillbaka till slutet av 50-talet. Idag finns diskriminerande lagstiftning
kvar främst när det gäller arv. Månggifte är förbjudet sedan självständigheten.
Våld i hemmet faller under allmän strafflag liksom prostitution och sexuella
trakasserier. Som uppföljning till FN:s barnkonvention har flera lagar stiftats
till skydd för barnets rättigheter. Homosexualitet är straffbart men det är
ovanligt att sådana fall hamnar inför domstol.
EU, liksom olika medlemsstater inom unionen, stödjer via biståndsprogram
tunisiska aktiviteter inom området för mänskliga rättigheter, främst utbildning
och yrkesträning. Svenska biståndsinsatser riktar sig bland annat till ogifta
mödrar och barn samt tar upp barnets rättigheter.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Tunisien har ratificerat konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (ICECR) samt konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (ICCPR) men inte tilläggsprotokollen om avskaffande av dödsstraff
och individuell klagorätt. Även konventionen om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering (CERD), konventionen om avskaffande av alla former av
diskriminering mot kvinnor (CEDAW), konventionen mot tortyr (CAT) och
konventionen om barnens rättigheter (CRC) har ratificerats. De fakultativa
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn har
ratificerats. Även flyktingkonventionen med tillhörande protokoll från 1967
har ratificerats. Varken det fakultativa protokollet till CEDAW om enskild
klagorätt eller det fakultativa protokollet till CAT om förebyggande av tortyr
har undertecknats.
Tunisien har inte undertecknat eller tillträtt Romstadgan för den

Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC).
Tunisien har inte levt upp till sina rapporteringsskyldigheter till FN på ett
flertal områden men har meddelat att de avser åtgärda detta under 2008.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga uppgifter om att politiska mord eller försvinnanden har
förekommit. Strafflagen förbjuder tortyr och annan inhuman behandling.
Polisens metoder uppges ofta vara bryska eller brutala. Det finns uppgifter om
att övergrepp förekommer i samband med förhör av personer gripna vid
misstankar om grova brott. Inhumana förhörsmetoder uppges användas av
polis och säkerhetsstyrkor vid misstanke om brott mot nationens säkerhet och
terrorism. Människorättsorganisationernas anmälningar i konkreta fall har
minskat under senare år.
Förhållandena i fängelserna är över lag otillfredsställande med överbefolkade
celler och bristande sanitära villkor. Ett reformprogram har påbörjats vilket
gett positiva effekter. Det finns uppgifter om att det förekommer våld och
trakasserier mot fångar men regeringen framhåller att dessa fall alltid beivras.
Uppgifter tyder också på att situationen för politiska fångar, som idag består av
ett begränsat antal islamister, är sämre än för övriga fångar.
Även under 2007 har människorättsorganisationer rapporterat om flera
konkreta fall av medicinsk försummelse och annan vanvård. Organisationerna
har också uppmärksammat att före detta fångar skulle ha avlidit på grund av
sviter från fängelsevistelsen. Efter Internationella Röda Kors-kommitténs
(ICRC) täta fängelsebesök har ett antal förbättringar kommit till stånd. En
förbättring är att fångar med livshotande sjukdomar numera tillåts leva i frihet i
livets slutskede. Även den nationella kommissionären för mänskliga rättigheter
verkar ha spelat en inte obetydlig roll för att uppmärksamma regeringen på
missförhållanden i landets fängelser.

4. Dödsstraff
Dödsstraff kan utdömas för överlagt mord, attentat mot statschefen och olika
former av landsförräderi. Inga avrättningar har verkställts de senaste 17 åren
utan dödsdomar omvandlas rutinmässigt till livstids fängelse. Den senaste
avrättningen var 1991. EU har upprepade gånger uppmanat den tunisiska
regeringen att avskaffa dödsstraffet. I Nationalförsamlingen finns stöd för
detta men den allmänna opinionen uppges vara emot ett avskaffande.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt en lagändring 1999 kan en misstänkt person hållas i förvar upp till sex
dagar innan han eller hon ställs inför rätta. Detta efterlevs inte alltid. En
anledning till detta är ofta att domstolarna och utredningsresurserna är
överbelastade. Under häktningsperioden har den misstänkte inte rätt till
juridiskt biträde.
Även godtyckliga frihetsberövanden och kvarhållanden förekommer. Enligt
människorättsorganisationer drabbar sådan godtycklighet främst militanta
partilösa oppositionella och försvarare av mänskliga rättigheter.
Frihetsberövandet är oftast av kortvarig natur och förmodas vara avsett att
varna regimkritiker. Även personer som enligt terroristbekämpningslagen
misstänkts för anknytning till terrorism uppger sig ha blivit frihetsberövade på
godtyckliga grunder. Detta har även gällt familjemedlemmar till
terroristmisstänkta eller dömda.
Uppgifterna om antalet personer som hålls fängslade på politiska grunder är
osäkra. Regeringen hävdar att det inte finns några personer överhuvudtaget
som fängslats på politiska grunder. Polis och domstolar har vid sådana
frihetsberövanden istället stött sig på breda lagrum som ”spridande av falsk
information med syfte att underminera allmän ordning”, ”tillhörighet till en
illegal organisation” och liknande. Endast ett begränsat antal islamister uppges
vara berövade friheten efter rättslig prövning.
I princip har alla tunisier rätt att bosätta sig och arbeta var de vill i landet samt

att fritt resa ut och in. Det finns dock uppgifter om att tidigare straffade
islamister förbjudits att bosätta sig på en specifik ort. Administrativ kontroll
förekommer ofta under ett par år av benådade personer. Även efter 1998 års
ändring i passlagen, då rätten att dra in pass överfördes från inrikesministeriet
till domstol, kan regeringen, i vissa fall på vaga nationella säkerhetsgrunder,
återkalla pass. Detta hände senast under 2007 då Yassir Arafats änka och dotter
fick se sina tunisiska pass återkallade. Samtidigt noteras att aktiva
regimmotståndare i frivillig exil ofta reser till Tunisien av familje- eller
yrkesskäl. Några av de mer kända regimkritikerna har under senare år
permanent flyttat tillbaka till Tunisien.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet är enligt författningen självständigt men i verkligheten
beroende av landets president. Presidenten utser, anställer och förflyttar
domarna vilket ger möjlighet till otillbörlig påverkan i politiskt känsliga fall, till
exempel påstått medlemskap och deltagande i den förbjudna islamistiska
organisationen En-Nadhda.
Internationella medier har särskilt uppmärksammat fall där försvarare av
mänskliga rättigheter, främst advokater och journalister, fått statsmakten emot
sig. Inom domarkåren och advokatsamfundet finns en mycket stark rörelse
som med viss framgång stått upp för och försvarat domstolsväsendets
oberoende. Detta har fört utvecklingen framåt men inte sällan skett till priset
av utebliven karriär. Under 2007 valdes en känd oppositionsman till
ordförande i advokatsamfundet, vilket mäniskorättsförsvarare betecknar som
ett genombrott.
Rättssystemet är decentraliserat och uppbyggt av civil- och brottsdomstolar på
tre nivåer samt militärdomstolar. Lagstiftningen vilar främst på det franska
rättssystemet från kolonialtiden men vissa inslag av sharialagstiftning ingår. Ett
nytt ombudsmannaväsende tillkom under 2002. Det är svårt att dra några
slutsatser om ombudsmannens faktiska betydelse för att försvara individens
mänskliga rättigheter gentemot den offentliga förvaltningen.

Ombudsmannainstitutet är dock mycket använt och verkar ha medborgarnas
förtroende.
Militärdomstolar dömer i ärenden rörande militärer men även när det gäller
civila som anklagats för brott mot rikets säkerhet. Utslag av en militärdomstol
kan överklagas till Högsta domstolen. Enligt Amnesty International har denna
rättighet nekats ett antal civila personer som dömts vid tidigare tillfällen. Under
senare år har militärdomstol tagit upp mål som gällt bland annat rekrytering till
terroristnätverket Al Qaida.
Någon skillnad i mäns och kvinnors tillgång till rättsväsendet uppges inte
förekomma och en kvinnas vittnesmål väger lika tungt som en mans.
7. Straffrihet
Polis och fångvårdspersonal använder sig ofta av bryska, ibland brutala
metoder. Regeringen uppges vara medveten om detta problem och dess
konsekvenser för samhället. Anmälningar av grova övergrepp av uniformerad
och identifierbar personal uppges normalt utredas av myndigheterna.
Människorättsorganisationer har samtidigt i flera konkreta fall under de senaste
två åren pekat på motsatsen. Påföljderna kan vara allt från lindrigare
disciplinstraff och avskedanden till skadestånd och frihetsberövanden. Sedan
några år tillbaka utbildas poliser i frågor rörande mänskliga rättigheter och hur
man uppträder mot allmänheten.
Det finns uppgifter om att försvarare av mänskliga rättigheter och advokater
utsatts för våldsamma attacker och övergrepp. De oidentifierade
gärningsmännen påstås bland annat tillhöra civila milisstyrkor med lös
anknytning till olika politiska maktcentra och åtnjuter oftast straffrihet.
Personer med anknytning till den politiska makteliten uppges ostraffat ignorera
lagar och regler i allt ifrån trafikförordningar till överenskommelser i affärslivet.
I ett par fall har kopplingar till internationella kriminella nätverk påvisats. För
den vanlige tunisiern är detta den företeelse som väcker störst vrede och

regimkritik ur mänskliga rättighetshänseende. Situationen uppges ha förvärrats
under 2007.

fackföreningar, yrkesföreträdare och försvarare av mänskliga rättigheter. Det är
ännu för tidigt att dra några bestämda slutsatser om rådets inflytande.

Enligt Transparency International (TI) ligger Tunisien på plats 61 av totalt 179
länder i TI:s korruptionsindex för 2007. Det är en försämring från 2006 då
Tunisiens placering var 52 av 163. Den offentliga förvaltningen är relativt
förskonad från korruption och uppdagade fall straffas förhållandevis hårt, men
vänskapskorruptionen i samhället i stort är utbredd.

Regeringen har uppgivit att antalet internetabonnenter 2005 var cirka tre
miljoner. Regeringen uppmuntrar till användandet av internet, samtidigt som
den blockerar hemsidor och nätpublikationer med ”omoraliskt innehåll”. Dit
räknas också negativ information om Tunisien. Även andra internetsidor
blockeras i begränsad omfattning. De statliga myndigheternas medie- och
internetkontroll tilldrar sig massiv kritik från det civila samhället och klassas av
många enskilda organisationer som ett svårt övergrepp på de mänskliga
rättigheterna.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den i författningen garanterade press- och yttrandefriheten begränsas i
praktiken av regeringen på olika sätt. Tunisiska intellektuella menar att
makthavarnas rädsla för kritik är traditionellt betingad sedan sekler tillbaka.
Pressklimatet förblir oinspirerat och hämmat trots att presslagarna på senare år
liberaliserats.
Även om flertalet dagstidningar ägs av staten eller regeringspartiet, finns det
flera oberoende tidningar och tidskrifter. I politiskt känsliga frågor uppger de
sig ofta tvingade till en hög grad av självcensur. Hot om indraget presstöd,
indragna pressackrediteringar och till och med polisövervakning vilar tungt
över de ekonomiskt svaga pressorganen. Kravet på deponering i
inrikesministeriet före distribution av tidningar och tidskrifter togs bort för två
år sedan. Även om det under senare år skett i all mindre omfattning händer det
fortfarande att utländska tidningar och tidskrifter med kritiska artiklar om
statsledningen provisoriskt dras in eller försenas i distributionen.
Det statliga radio- och TV-bolaget äger och driver tre TV- och fyra
rikstäckande radiokanaler. Det finns två privata radiokanaler (med de högsta
lyssnarsiffrorna) liksom två privata TV-kanaler. Samtidigt finns det över en
miljon parabolantenner i landet vilket innebär att många har tillgång till ett
internationellt nyhetsutbud.
Under 2005, efter hård kritik från omvärlden bildades Högsta rådet för
medieutveckling. Rådet består av representanter från alla politiska partier,

Tunisiens författning garanterar församlings- och föreningsfrihet, men att bilda
föreningar, politiska partier och icke-statliga organisationer kräver statligt
godkännande. Listan på sammanslutningar som ibland under åratal väntat på
godkännande är lång. Inrikesministeriet kan också påverka församlingsfriheten
genom kravet på tillstånd för alla offentliga möten. Ministeriet har inte sällan
använt sig av detta verktyg för att förhindra oppositionens offentliga möten.
Sådana mötesförbud har minskat i antal under 2006-2007. Demonstrationer
tillåts sällan. Begränsningar i mötesfriheten har ofta drabbat Ligue tunisienne des
droits de l’homme (LTDH), arabvärldens äldsta fristående
människorättsorganisation.
Inga politiska partier får grundas på religion, ras eller ursprung, vilket använts
av regeringen för att förbjuda den islamistiska rörelsen en-Nadhda.
Regeringen uppges respektera arbetstagares författningsenliga rätt att
organisera sig och att ansluta sig till fackliga organisationer och
yrkesföreningar. Föreningarna är sammanslutna i huvudorganisationen
Tunisiska Arbetares Fackliga Centralorganisation, Union Générale Tunisienne
du Travail, som inom sitt mandat står stark mot regeringen.
Författningen garanterar respekt för olika trosuppfattningar. Islam är
statsreligion. Landets stormufti, det vill säga den högste rättslärde och

uttolkaren av lagen, utses av presidenten. Presidenten måste enligt
författningen vara muslim. Myndigheterna kontrollerar verksamheten i
moskéerna och övervakar noga fundamentalistiska grupper. Cirka två procent
av landets befolkning bekänner sig till kristendom och judendom. Vissa
statsbidrag ges till kyrkor och synagogor. Ingen systematisk värvning till andra
religioner än islam får förekomma. Myndigheterna ser dock mellan fingrarna
omen individ av egen övertygelse övergår från islam till annan religion. För
närvarande sker konvertering främst till kristendomen, dock i begränsad skala.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Det regeringsbärande partiet Rassemblement constitutionel démocratique, RCD,
ochdess direkta föregångare har helt dominerat politiken sedan frigörelsekampen
och självständigheten 1956. Det långa maktinnehavet har i sig visat sig vara ett
hinder för demokratiprocessen. Visserligen finns strukturerna på plats för en
modern demokrati, men bristen på politisk debatt mellan regering och
opposition, svårigheterna för den fria opinionsbildningen samt
ofullkomligheterna på området för de mänskliga rättigheterna hindrar den
demokratiska utvecklingen.
Parlamentet - Nationalförsamlingen - kan inte sägas fungera som en motvikt
till regeringen utan mer som ett forum för diskussion om regeringsförslagen
innan de - närmast automatiskt - antas. Enligt vallagen går minst 20 procent av
mandaten till oppositionspartierna, oavsett valresultat. Av 182 ledamöter i
Nationalförsamlingen är ett trettiotal kvinnor. I den nuvarande regeringen
finns tre kvinnliga ministrar och fyra kvinnliga statssekreterare.
Fem (av totalt nio legaliserade) oppositionspartier finns representerade i
Nationalförsamlingen. Deras situation och möjligheter till inflytande har ökat
sedan en lag om partifinansiering trätt i kraft. En svensk parlamentarisk
delegation kunde 2006 notera en ökande aktivitet i den tunisiska lagstiftande
församlingen.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslagstiftningen stadgar minimilöner, som tillsammans med transport- och
familjebidrag anses ge en acceptabel levnadsstandard för en arbetstagare med
familj. I själva verket har de ökande levnadskostnaderna börjat kräva
dubbelarbete i familjen. Den lagstadgade arbetstiden är 48 timmar för de flesta
sektorer. Statliga inspektörer kontrollerar att regler om löner och arbetstider
respekteras medan socialministeriet ansvarar för hälso- och säkerhetsfrågor på
arbetsplatserna. Internationella arbetsorganisationens (ILO) normer och regler
är vägledande i tunisisk politik och landet har ratificerat ILO:s samtliga
konventioner.
Utvecklingen i arbetslivet växer fram i förhandlingar mellan arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationerna. Formellt kan regeringen gripa in, men detta har
mycket sällan skett. I regeringens arbetsmarknadspolitik är ”arbete åt alla” en
grundbult. Arbetslösheten har sedan 1986 stadigt sjunkit från cirka 25 procent
till dagens knappt 14 procent. Akademikerarbetslösheten är däremot betydligt
högre och bland ungdomar är upp emot 25 procent arbetslösa.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det tunisiska socialförsäkringssystemet bygger på arbetsgivar- och
arbetstagaravgifter och ger förvärvsarbetande och pensionärer tillgång till
allmän och fri, alternativt subventionerad, hälsovård. Arbetslösa faller delvis
utanför detta system men fri grundläggande och akut sjukvård ges åt alla på
statliga sjukhus. På senare år har privata sjukvårdsförsäkringar fått ökad
betydelse, inte minst för småföretagare och personer sysselsatta i den
krympande informella sektorn. Staten tillhandahåller fri mödra- och barnavård,
inklusive vaccinationsprogram för förskolebarn och når, enligt regeringen, 95
procent av dessa.
Hälsovårdsministeriets andel av statsbudgeten uppgår till cirka fem procent.
Det tunisiska folket är påfallande friskt utifrån indikatorer som livslängd,
barnadödlighet, sjukfrånvaro från arbete och skola med mera. De stora
folksjukdomarna är diabetes och olika former av njurproblem.

12. Rätten till utbildning
Utbildning för både pojkar och flickor har prioriterats högt alltsedan
självständigheten. Grundskoleutbildningen är obligatorisk till 16 års ålder.
Sanktioner förekommer för föräldrar som försöker avbryta barnens skolgång
till förmån för arbete. Utbildningen fram till studentexamen är i princip, men
inte i praktiken, fri. Studenter med små tillgångar kan få studiestöd för högre
utbildning. En motsvarighet till Komvux finns. Bland den äldre befolkningen
finns analfabeter men de erbjuds att delta i program för att lära sig läsa och
skriva. Omkring 16 procent av statsbudgeten går till utbildningsändamål.

arvsområdet och kvinnoorganisationer arbetar envist för att få bort denna.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Tunisien har sedan självständigheten bedrivit en fattigdomsbekämpande och
inkomstutjämnande politik. Idag lever knappt fyra procent av befolkningen i
fattigdom, enligt FN:s definition. Över 65 procent av befolkningen bedöms
tillhöra medelklassen och cirka 80 procent av hushållen äger sin bostad. BNP
per capita uppgår till cirka 3 000 USD. Cirka 54 procent av statsbudgeten går
till sociala och utvecklingsändamål enligt regeringen.

Kvinnorna utgör cirka 25 procent av arbetskraften i den formella sektorn och
är sannolikt i majoritet i den krympande informella sektorn. I den formella
sektorn gäller likalönsprincipen, även om detta inte alltid slår igenom i
praktiken. Cirka 40 procent av domarkåren idag utgörs av kvinnor. Inom läkar
och sjuksköterskekåren är 46 procent kvinnor och för anställda i industrin
drygt 40 procent.

Regeringens uttalade politik är att ”fortsätta att bygga upp välfärden”. Många
människor har under senare år haft svårt att få hushållsbudgeten att gå ihop.
Tunisien har genom integreringen i den internationella ekonomin, bland annat
som en följd av associeringsavtalet med EU, åtagit sig att anpassa sin ekonomi.
Detta har inneburit att subventioner och skyddad verksamhet tagits bort.
Rationaliseringar och minskning av personal inom exempelvis bank-, tull- och
polisväsendena har genomförts. Antalet jobb inom konkurrensutsatt industri
har också minskat.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Regler om jämställdhet i familjelagstiftningen samt i skol- och
utbildningspolitiken tillkom strax efter självständigheten i slutet av 50-talet och
har lett till successiva förbättringar för flickor och kvinnor på snart sagt alla
samhällsområden. Diskriminerande lagstiftning finns egentligen endast kvar på

Redan idag kringgås bestämmelserna i praktiken av många familjer genom ett
sorts testamentsförfarande. Analfabetismen bland de äldre (över 65 år) är
dubbelt så hög bland kvinnor än bland män.
Det finns ingen skillnad i pojkars och flickors närvaro i grundskolan. Det råder
en viss övervikt för flickor och kvinnor vad gäller godkänd studentexamen
samt universitetsstudier.

Månggifte är sedan självständigheten förbjudet. Våld i hemmet faller under
allmän strafflag, liksom prostitution och sexuella trakasserier. Under 2005
antogs en ny lag om sexuellt ofredande som ytterligare stärker kvinnans
rättigheter, inte minst på arbetsplatser och offentliga rum och platser. Våld och
sexuella trakasserier mot kvinnor debatteras ofta i media, bland annat med
avsikt att synliggöra problemen. Generellt utdöms dubbla straffsatser för våld i
hemmet. Skilsmässoförfarandet är ur rättssynpunkt enkelt för både man och
kvinna. En statligt stödd organisation hjälper ensamma kvinnor och barn i
svårigheter, medan en statlig fond kan ge ekonomiskt stöd till frånskilda
kvinnor som inte får underhållsbidrag av sina förre detta män.
15. Barnets rättigheter
Som uppföljning till FN:s barnkonvention har flera lagar stiftats till skydd för
barnets rättigheter. Lagarna förbjuder bland annat misshandel av barn, att
minderåriga överges och sexuellt eller ekonomiskt utnyttjande av barn. Det
finns inga uppgifter om barnprostitution. Det finns under senare år inga
rapporter om myndighetsövergrepp mot barn. Domstolarna har särskilda

avdelningar för ungdomsbrottslingar.
Minimiåldern för anställning är normalt 16 år. För arbete inom jordbruket är
gränsen 13 år och sådan anställning är omgärdad av villkor. Arbetsinspektörer
anses effektivt kontrollera att reglerna efterlevs. Frågan om barnarbete är trots
detta föremål för diskussioner i media och i enskilda organisationer. Det
ifrågasätts bland annat om underåriga inte fortfarande sätts i arbete som
hembiträden eller i traditionellt hantverksarbete. I det senare fallet anges
lärlingsutbildning eller skolpraktik som förevändning.
I enlighet med FN:s barnkonvention har lagstiftningen mot pedofili skärpts
under senare år. Polisen bekämpar aktivt företeelsen, inte minst i turistcentra.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Tunisien har en relativt homogen befolkning både beträffande etniskt ursprung
och religion. Någon diskriminering på dessa grunder av minoriteter
(exempelvis berber eller européer eller av kristna eller judar) uppges inte
förekomma.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuallitet är kriminaliserat och straffet för homosexuellt umgänge är
högst tre år. För att straff ska kunna utdömas måste det finnas vittnen och en
anmälan ska ha gjorts. Det är mycket ovanligt att fall som avser homosexualitet
hamnar inför domstol.
Homosexualitet är mycket litet accepterat eller tolererat i de breda
samhällslagren.
18. Flyktingars rättigheter
Författningen garanterar asyl och flyktingstatus enligt 1951 års FN-konvention
med tillhörande protokoll. Tunisien samarbetar med FN:s flyktingkommissariat
(UNHCR). Det finns för närvarande få personer med flyktingstatus i landet.
Tunisiens geografiska läge gör landet intressant för människosmuggling. Ett

antal båtar med illegala flyktingar har utgått från Tunisien och det har hänt att
de förlist i Medelhavet. Myndigheterna samarbetar med grannländerna och har
även gripit några tunisiska mellanhänder. Myndigheterna saknar fortfarande
resurser för att helt stoppa människosmuggling och människohandel.
19. Funktionshindrades rättigheter
En ny lagstiftning för att stärka de funktionshindrades stöd, skydd och
integrering trädde i kraft under 2005. Diskriminering är sedan lång tid tillbaka
förbjuden i lag. Det har förekommit tidningsnotiser om att funktionshindrade
skulle ha missgynnats i vården, skolor och arbetsliv av en specifik myndighet.
Myndigheterna ger dock stöd för att hjälpa funktionshindrade personer att
fungera i samhället. Minst en procent av arbetsplatserna i offentlig och privat
tjänst ska förbehållas personer med funktionshinder. Staten ger skattelättnader
till företag som anställer funktionshindrade.
I takt med lagstiftningens modernisering uppmärksammas också de
funktionshindrade vid stadsplanering och utformning av kollektivtrafiken. Ett
viktigt komplement till statliga åtgärder är det arbete som görs av enskilda
organisationer till förmån för funktionshindrade.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
En av de mest aktiva människorättsorganisationerna i Tunisien, Tunisiska
MRförbundet, Ligue Tunisienne des Droits de l´Homme, (LTDH) är arabvärldens
äldsta människorättsorganisation. Den har alltid åtnjutit stor respekt och är med
sinamånga lokalavdelningar väletablerad och välinformerad. Den kan därför inte
utan vidare avfärdas av myndigheterna. Staten har under årens lopp gjort flera
försök att tämja eller ta över organisationen. De olika formerna av
myndighetstrakasserier har ibland orsakat splittring inom LTDH. Trots detta
har organisationen under åren aktivt försvarat mänskliga rättigheter i såväl
enskilda fall som principfrågor. Under 2007 inleddes samtal mellan regeringen
och LTDH för att förbättra dialogen och slå fast LTDH:s mandat.

En ny organisation, Nationella Rådet för Frihet i Tunisien, Conseil national pour
les libertés en Tunisie, (CNLT), grundades 1998 av flera kända försvarare av
mänskliga rättigheter bland advokater, läkare och journalister. CNLT har
fortfarande inte godkänts av myndigheterna men har trots detta regelbundet
gjort kritiska uttalanden om myndigheternas politik och praxis när det gäller
mänskliga rättigheter. Flera medlemmar av CNLT har åtalats för att tillhöra en
olaglig organisation och för att sprida falsk information. CNLT har trots sin
oklara status och trakasserier under året varit aktivt och vid flera tillfällen varit
framgångsrik i dispyter med myndigheterna.
År 2002 legaliserades Demokratiskt forum för arbete och frihet, Forum
démocratique pour les libertés et le travail, (FDLT) som bildats redan 1994.
FDLT är en enskild organisation med partipolitiskt karaktär och samlar
intellektuella och oppositionspolitiker för att arbeta för ett mer demokratiskt
Tunisien.
Amnesty International har en tunisisk lokalavdelning som tidvis varit
övervakad av polis. Telefon- och telefaxförbindelserna har fungerat sporadiskt
och posten uppges kontrolleras. Organisationen arbetar under svåra
förhållanden men har ibland lyckats att bevaka rättegångar av fall som berör
mänskliga rättigheter. Internationella Röda Korskommittén, ICRC, är sedan
2005 fullt verksam i Tunisien.
De tunisiska människorättsorganisationerna är mycket aktiva på fältet i olika
utbildningsinsatser. Företrädare för LTDH menar att svårigheterna att bedriva
konstruktiv kritik när det gäller mänskliga rättigheter ökat på sistone. Mycket
tyder samtidigt på att den tunisiska rättsstaten formas i positiv riktning.
Människorättsorganisationernas arbete har bidragit till detta.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sverige liksom ett antal EU-länder stödjer via biståndsprogram tunisiska
aktiviteter när det gäller mänskliga rättigheter. Det finns en rad inhemska
enskilda organisationer vars profil är mänskliga rättigheter. Det finns också

många internationella organisationer som i sitt människorättsarbete har
Tunisien på sin agenda. En tidigare svensk, numera internationell organisation,
ACT, (Örebromissionen) har sedan 1982 verkat genom bland annat insatser
för ogifta kvinnor med barn, föräldralösa barn samt i olika hälsoinsatser. Raoul
Wallenbergsinstitutet genomförde 2007 sin första regionala insats i Tunis om
barnens rätt inom ramen för UD/Sidas strategi för Mellanöstern och
Nordafrika.

Mänskliga rättigheter i Algeriet 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Under 2007 har terrorhandlingarna i landet ändrat karaktär, fler civila offer har
skördats och även huvudstaden har drabbats. Terroristorganisationen GSPC
(Groupe salafiste pour la prédication et le combat) deklarerade hösten 2006 att
man bildat ett nätverk under namnet al-Qaida i islamiska Maghreb. Det nya
nätverket har framförallt utmärkt sig genom att börja använda
självmordsbombare, liksom för attentat riktade mot den högsta politiska
ledningen och utländska intressen.
Fallen med de många människor som försvann under inbördesstriderna på
nittiotalet drivs av flera anhörigorganisationer. Arbetet har försvårats under
året genom att organisationerna hindrats att anordna offentliga möten med
hänvisning till undantagstillståndet som varit i kraft sedan 1992. En omfattande
reform av rättsväsendet har inletts och förhållandena i landets fängelser
uppmärksammats. Den amnesti åt bland annat f.d. terrorister, som lämnades
genom presidentens andra initiativ till fred och försoning från 2006, har i
praktiken förlängts till att gälla "tills vidare". Algeriska och internationella
människorättsorganisationer är starkt kritiska till amnestin och anför att de
brott som begåtts borde prövas rättsligt.
Algerisk press har betydande frihet och stor spridning. Den spelar en viktig roll
för att övervaka rättssäkerheten. Journalister och chefredaktörer har under de
senaste åren utsatts för anklagelser, trakasserier och i vissa fall även dömts för
bl. a. ärekränkning. Den relativa mångfald som råder inom den oberoende
pressen har ingen motsvarighet i övriga medier. Enligt organisationen
Reportrar utan gränser har Algeriet förbättrat sin position från 129 till 123:e
plats av totalt 169 länder, vid bedömning av hur pressfriheten tillämpas.
Under 2007 genomfördes nationella, regionala och lokala val. Valkampanjer
och valmöten kunde genomföras utan problem men deltagandet var lågt,

särskilt vid de nationella valen. Trots vissa interna anklagelser om fusk anses
valet ha gått någorlunda rätt till. Enligt Transparency Internationals index
förekommer korruption i betydande utsträckning bland politiker och offentliga
tjänstemän i Algeriet.
Arbetslösheten är hög, särskilt bland ungdomar. Tillgång och standard inom
hälsovården varierar starkt mellan olika landsdelar. En reform av
utbildningsväsendet har påbörjats men det är oklart vilka resultat som
uppnåtts. Bristen på bostäder är stor, framför allt i de större städerna.
Möjligheten att förverkliga det ambitiösa investeringsprogrammet, CSC,
(Programme complémentaire de soutien à la croissance économique) på 60
miljarder USD är beroende av den budgetära disciplin som landet måste ålägga
sig. Enligt FN:s definition av fattigdomsnivå hamnar Algeriet på plats 46 av
102.
Våld mot kvinnor och sexuella övergrepp utanför hemmet uppmärksammas
allt mer. Enligt FN:s kommitté för mänskliga rättigheter diskrimineras kvinnor
särskilt vad gäller äktenskapet, skilsmässa och deltagande i det offentligalivet.
Algerisk lagstiftning anses väl utvecklad avseende barns rättigheter men
barnens situation försvåras till följd av terrorism och fattigdom.
Homosexualitet och bisexualitet är förbjudet i algerisk lag och kan bestraffas
med fängelse och böter. FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, kritiserar
Algeriet för att man inte gör en tydlig åtskillnad mellan olagliga immigranter
och flyktingar/asylsökande.
Dialogen mellan frivilligorganisationer, som är inriktade på mänskliga
rättigheter, och statliga myndigheter anses vara ojämn och situationen
komplicerad. Inställningen till besök från internationella organisationer för
mänskliga rättigheter har de senaste åren varit relativt avvisande. Internationella
rödakorskommittén (ICRC) har dock en representation i landet.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Algeriet har anslutit sig till de flesta av FN:s centrala konventioner för
mänskliga rättigheter. Sedan början av 1990-talet presenteras periodiska
rapporter till de olika kommittéerna om hur konventionerna efterlevs. Algeriet
var under 2007 medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt dess tilläggsprotokoll
om enskild klagorätt. Det andra tilläggsprotokollet, som syftar till att
avskaffa dödsstraffet, är inte undertecknat eller ratificerat. Algeriet har
rapporterat tre gånger, den senaste 2006. Rapporten är ännu inte
genomgången.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
Algeriet har rapporterat två gånger, den senaste 2000, med genomgång
2001.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr har inte undertecknats eller
ratificerats. Landet har erkänt enskild klagorätt enligt art. 22. Algeriet
har inte undertecknat eller ratificerat protokollet om enskild klagorätt.
Landet har rapporterat tre gånger, senaste gången 2006. Denna rapport
är ännu inte är genomgången.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC). Algeriet har ratificerat det första fakultativa protokollet om barn
i väpnade konflikter. Landet har också undertecknat och ratificerat det
andra protokollet gällande handel med barn. Algeriet har rapporterat
två gånger, den senaste 2003, med genomgång 2005. Kommande två
rapporter ska lämnas 2010.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
Algeriet har rapporterat regelbundet, den senaste gången med
genomgång 2000.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot

kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW). Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt har
inte undertecknats eller ratificerats. Algeriet har rapporterat två gånger,
senast 2003, med genomgång 2005.
− Konventionen om gästarbetare och deras familjer, Convention on the
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families
(CMV). Den första rapporten håller på att utarbetas.
− Konventionen om personer med funktionshinder, Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (CPD). Undertecknad men inte
ratificerad. Tillhörande fakultativt protokoll också undertecknat men ej
ratificerat.
− Konventionen om skydd av personer gentemot påtvingade
försvinnanden, Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance (CED). Undertecknad men inte ratificerad.
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, och det
tillhörande protokollet från 1967.
− Konventionen om statslösa personer, Convention relating to the Status of
Stateless Persons.
Följande regionala konventioner för mänskliga rättigheter har ratificerats eller
undertecknats av Algeriet.
− Den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens
rättigheter
− Ett fakultativt protokoll till ovanstående stadga som gäller etableringen
av en afrikansk domstol för mänskliga rättigheter och folkens rättigheter.
− Den afrikanska stadgan om barns rättigheter och välmående.
− Konventionen om regleringen av specifika aspekter av flyktingproblem
i Afrika.
− Ett fakultativt protokoll till den afrikanska stadgan om mänskliga
rättigheter och folkens rättigheter som gäller kvinnors rättigheter i
Afrika. Detta är undertecknat men inte ratificerat.
− Den arabiska stadgan om mänskliga rättigheter.
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen undertecknades år 2000
men har inte ratificerats.

De reservationer man gjort motiveras främst med konventionens/protokollets
oförenlighet med element i nationell lagstiftning med religiös bakgrund.
Algeriet rapporterar till FN:s konventionskommittéer för de aktuella
konventionerna, dock i en del fall med fleråriga förseningar.
År 2005 erbjöd den algeriska regeringen FN:s rapportörer för yttrandefrihet
respektive våld mot kvinnor att besöka landet, vilket den senare gjorde i januari
2007. Rapportören för yttrandefrihet har ännu inte besökt landet. Det finns
uppgifter om att den algeriska regeringen samarbetar med FN:s arbetsgrupp
för påtvingande och ofrivilliga försvinnanden. Samtidigt förekommer
motstridiga uppgifter om att regeringen fortsätter att avslå förfrågningar om
visum för arbetsgruppen, liksom för de särskilda rapportörerna för
utomrättsliga avrättningar respektive tortyr. I slutet av år 2002 besökte FN:s
specialrapportör för religions- och trosfrihet Algeriet och gavs goda
möjligheter att fullfölja sitt uppdrag i landet.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Terroristvåldet har, i förhållande till de oroliga åren på 1990-talet minskat
under senare år och av tidigare terroristorganisationer återstår GSPC (Groupe
Salafiste de la prédication et le combat) som sedan oktober 2006 bildat ett
nätverk med namnet Al-Qaida i Islamiska Maghreb. Antalet offer för
terrorhandlingar är svåra att få fram. En preliminär uppgift är drygt 500
dödsoffer för 2007. Enligt utrikesministeriet har cirka 800 terrorister dödats,
lagt ner vapnen eller anhållits sedan september 2005. Dagens terrorrelaterade
våldsdåd är geografiskt koncentrerade till regionen Kabylien, öster om Alger
bland annat ett attentat riktat mot presidenten den 6 september 2007.
Huvudstaden Alger har drabbats vid två tillfällen under året, den 11 april i
samband med attentat mot regeringskansliet och en polisstation, samt den 11
december vid attentat mot författningsdomstolen och några FN-organ.
Terroristernas metoder har ändrats och bruket av självmordsbombare en ny
företeelse..

. Siffran på försvunna i samband med 1990-talets många våldsdåd varierar
kraftigt. Chefen för den nationella rådgivande kommissionen till skydd och
stöd för mänskliga rättigheter, (CNCPPDH), Farouk Ksentini, har uppgivit
cirka 17.200 personer försvunnit, varav 10.000 skulle ha fallit offer för
terroristerna och övrigaför säkerhetsstyrkor. En allmän uppfattning är att dessa
personer förmodligen är döda. Flera anhörigorganisationer arbetar intensivt
både nationellt och internationellt för att få fram uppgifter kring de försvunna.
Enligt dessa organisationer vägrar regeringen att undersöka många av fallen för
att inte riskera att avslöjanden görs om militärens medverkan. Som ett led i den
nationella freds- och försoningsprocessen (avsnitt 7) har familjer till försvunna
personer erbjudits ekonomisk kompensation från regeringen. Enligt uppgifter
från internationella och nationella organisationer förekommer det fortfarande
fall där personer försvinner och där militären tros ligga bakom.
Fängelserna (totalt 127 i landet) uppges ha en kraftig överbeläggning.
Förhållandena i fängelserna är i allmänhet dåliga. Kvaliteten på läkarvård är
ojämn och mycket av infrastrukturen är föråldrad. Rapporter förekommer om
myterier, hungerstrejker och våld, även med dödlig utgång. På senare år har
bland annat representanter från Internationella rödakorskommittén (ICRC)
bjudits in för att besöka vanliga icke-militära fängelser. Enligt oberoende
observatörer för mänskliga rättigheter lär förhållandena i fängelserna generellt
ha förbättrats på senare år. En reform pågår som syftar till att förbättra
villkoren inom straffanstalterna och förutsättningarna för de dömdas
återanpassning. Inom ramen för denna reform ska 36.000 nya platser skapas i
syfte att råda bot på överbeläggningen .
Internationella Rödakorskommittén, ICRC, besöker regelbundet algeriska
fängelser, polisstationer och gendarmeriets arrestlokaler. Långa häktningstider
och förekomsten av våld på polisstationer rapporteras från olika håll.
Information om lagens förbud mot våld och tortyr sprids till personal i
arrestlokaler och oberoende läkarundersökningar möjliggörs. ICRC har
däremot inte fått tillåtelse att besöka militärfängelser, som sannolikt används

för högriskfångar såsom fundamentalistiska upprorsledare. Enskilda
organisationer och försvarsadvokater hävdar att misshandel och tortyr
förekommer från polisens sida. Dessa uppgifter är svåra att verifiera. FN:s
särskilda rapportör har, i en rapport från 2003, konstaterat att man fortsätter
att ta emot anmälningar om förekomsten av tortyr och annat övervåld och att
de algeriska myndigheterna uppmärksammats på sin skyldighet att undersöka
sådana anklagelser. I den senaste rapporten från FN:s kommitté för mänskliga
rättigheter uppmanas Algeriet att förbjuda alla bekännelser som framtvingats
under tortyr. Under 2007inkom flera rapporter till Amnesty International om
bruk av tortyr i fängelser och arrestlokaler. De rapporterade fallen gäller ofta
överträdelser i samband med terrorismbekämpning. Det finns inga rapporter
om tortyr vid vanlig kriminalitet.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är tillåtet enligt algerisk lagstiftning och kan utdömas, vilket också
sker, som påföljd för brott som mord och terrordåd. Det moratorium för
avrättningar som utfärdades 1994 gäller ännu. Algeriet röstade för
resolutionen i FN:s generalförsamling (november 2007) om ett moratorium för
användandet av dödsstraff.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden är förbjudna enligt konstitutionen men
obekräftade uppgifter finns om att sådana förekommer. Det finns inga
uppgifter om antalet politiska fångar. Efter den amnesti som beviljades i mars
2006 som en del av ”planen för fred och försoning” återstår endast sådana
fångar som begått brott med politiska förtecken som bombattentat, mord och
våldtäkt.
Lagstiftningen ger möjlighet till anhållande i upp till tolv dagar och
undantagstillståndet, som varit i kraft sedan 1992, gör det möjligt att hålla
terroristanklagade upp till 36 månader. Oberoende organisationer kritiserar vad
man betraktar som ett missbruk av dessa regler som är avsedda att användas
restriktivt. Även de nationella människorättsorganisationerna CNCPPDH och
LADH (Ligue Algérienne des Droits de l’Homme) hävdar att reglerna ibland

tillämpas godtyckligt. Liksom ifråga om tortyr sker de flesta oegentligheter från
ordningsmaktens sida i samband anti-terror-verksamhet.
Som ett led i att förbättrasituationen när det gäller tortyr och arresteringar
tilldelades alla militära- och polisiära tjänstemän i januari 2005 ett dokument
med beskrivning av uppförandekoder och straff för överträdelser. I mars 2006
tillkännagav det algeriska gendarmeriet att 4.200 gendarmer hade sagts upp
mellan åren 2000 och 2005 till följd av bristande disciplin och maktmissbruk.
Några hinder för resor utomlands finns i allmänhet inte (vissa restriktioner
gäller för personer som inte gjort värnplikten och som inte begärt att bli
frikallade).
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Ingripanden mot terrorister sker i enligt med lagen om undantagstillstånd från
1992. Det motsatta gäller för dem som tillhör de fortfarande aktiva
terroristorganisationerna. Före detta medlemskap i det upplösta islamistiska
partiet FIS (Front Islamique du Salut) är inte skäl till åtal. Den Afrikanska
unionens konvention om terrorism som Algeriet har ratificerat anger att
terroristbekämpning ska ske i enlighet med respekten för de mänskliga
rättigheterna.
Konstitutionen garanterar ett självständigt rättsväsende men i praktiken anses
det förekomma betydande brister. Det gäller särskilt tillsättning, befordran och
oavsättlighet av domare. En omfattande rättsreform har inletts som sträcker
sig över flera år. Den avser bland annat att komma tillrätta med korruption
inom rättsväsendet, omarbeta straff- och civilrättslagstiftningen, genomföra
domstols- och fängelsereformer samt se över utbildningen inom rättsväsendet.
En rad domare, åklagare och fängelsechefer har bytts ut. EU ger stöd till
reformen av rättsväsendet. Militära domstolar förekommer och de har en
särskild roll i terroristmål.
En ombudsman (Médiateur de la République) inrättades 1995 för att tillvarata
medborgarnas intressen gentemot myndigheterna.

7. Straffrihet
Genom fredsuppgörelsen med islamisterna och lagen om civil enighet från
1999 samt ”planen för fred och försoning” från 2006, har en särskild möjlighet
till amnesti kommit att omfatta såväl väpnade terroristgrupper som
säkerhetsstyrkor, militär och gendarmeri. En förutsättning för att terrorister ska
kunna åtnjuta straffrihet är att de avslutar sina väpnade aktiviteter samt att de
överlämnar sig själva och sina vapen till myndigheterna. Vidare medger lagen
straffrihet under förutsättning att grova brott, exempelvis mord och våldtäkt,
inte begåtts. Amnestin var avsedd att gälla under en begränsad period men i
praktiken har den förlängts till att gälla "tills vidare". Oberoende organisationer
har protesterat mot lagen och kritiserar den för att bereda straffrihet åt såväl
terrorister som myndighetspersoner. Också organisationer som Amnesty
International, Human Rights Watch, International Center for Transitional
Justice och Internationella federationen för människorättsorganisationer var
starkt kritiska till amnestin och anförde att de brott som begåtts borde bli
föremål för rättsliga prövningar.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefriheten är garanterad i konstitutionen. Lagen anger dock att
yttrandefriheten måste respektera individuell värdighet, utrikespolitiken och det
nationella försvaret. Detta ger myndigheterna betydande utrymme att begränsa
yttrandefriheten och att agera rättsligt mot vad man anser vara hot mot landet
eller den allmänna ordningen.
Pressen spelar en viktig roll i den algeriska debatten. Ett 30-tal tidningar (varav
merparten privatägda) med en samlad upplaga på omkring 1 500 000 exemplar
har en läsekrets som uppskattas till över tre miljoner, vilket innebär en
förhållandevis hög andel tidningsläsare. Internationella media finns
representerade i landet. Det har ibland visat sig svårt för vissa journalister,
exempelvis företrädare för fransk press och från arabiska medier, att få
ackreditering. Sedan 2004 är den Qatarbaserade tv-kanalen al-Jazeera förbjuden
att verka i Algeriet sedan kanalen visat inslag med intervjuer med algeriska
islamister. Det finns strikta regler för journalister som arbetar för utländska
media.

År 2001 infördes en lag enligt vilken förtal av presidenten och andra offentliga
företrädare kan medföra straff på upp till sex månaders fängelse eller höga
böter. Många tidningar är beroende av de statsägda tryckerierna, något som har
utnyttjats för att komma åt de mest oppositionella tidningarna.
I maj 2007 anhöll algeriska myndigheter två australiensiska journalister som
gjorde en dokumentärfilm i västsahariska flyktingläger i västra Algeriet.
Journalisterna var enligt egen utsago i färd med att uppdaga förekomsten av
slaveri i flyktinglägren. Uppgifterna om slaveri har sedan dess tonats ned av
UNHCR i Algeriet. Journalisterna släpptes efter några timmar då
FNrepresentanter ingrep.
Journalister utan gränser (RSF) meddelar i sin rapport, om situationen för
journalister och medier i olika länder för kalenderåret 2007, att läget har
förbättrats i Algeriet men att situationen fortfarande kan betraktas som svår. I
samma rapport sägs också att trakasserier av journalister fortsätter att vara ett
problem i Algeriet.
Flera journalister kallas till polisförhör eller anhålls under kortare tid för smärre
förseelser utan direkt koppling till den publicistiska verksamheten. Aktionerna
mot journalister, uppfattas av pressföreträdare som reprimander för kritiska
artiklar och som försök att skrämma till tystnad och självcensur. Åtgärderna
har fått till följd att de självständiga dagstidningarna sedan en tid tillbaka håller
en betydligt lägre profil i sin kritik av myndigheter och politiker än tidigare.
Den relativa mångfald som råder inom den oberoende pressen har ingen
motsvarighet i övriga medier. Radio, TV och en del tidningar är statsstödda.
Under året har representanter för oppositionella partier uppgivit att man över
lag nekats tillgång till den statliga radion och televisionen. I samband med
kampanjen inför parlamentsvalet i maj uppges dock de deltagande partierna ha
fått lika mycket sändningstid.
Myndigheterna har på sistone tillåtit radiosändningar och även vissa TV-inslag
på berberspråket tamazight.

Användningen av parabolantenner är mycket utbredd vilket ger allmänheten
goda möjligheter att följa fransk TV och sändningar på arabiska från andra
länder i Nordafrika och Mellanöstern.
När det gäller användningen av internet ligger Algeriet rent statistiskt inte så
långt framme. Med en befolkning där 75 procent är under 30 år är tillväxten
inom denna sektor emellertid påtagligt stark, liksom inom mobiltelefonin.
Myndigheterna har inte infört begränsningar av användningen av internet.
Undantagstillståndet begränsar i praktiken föreningsfriheten och för att
registrera en förening eller ett politiskt parti fordras myndigheternas tillstånd.
Vissa enskilda organisationer, föreningar och politiska partier har hindrats från
att bli registrerade. Myndigheterna har i sådana fall ofta hänvisat till
"säkerhetsskäl". Organisationerna har i en del fall kunnat vara aktiva även om
de utsatts för byråkratiska hinder.
För offentliga möten och demonstrationer krävs tillstånd. . Efter omfattande
demonstrationer i Kabylien år 2001 råder ett förbud mot demonstrationer i
huvudstaden. Regeringen har tillåtit protester och demonstrationer på andra
håll under senare tid. Det har förekommit att ordningsmakten har hindrat eller
avbrutit offentliga möten som organiseratse av motståndare till freds- och
försoningsprocessen. I februari i år ställdes en tvådagarskonferens med
internationellt deltagande, arrangerad av en anhörigorganisation för försvunna,
SOS Disparus, in av polisen samma dag som den skulle äga rum med
hänvisning till undantagstillståndet.
Några hinder för politiska möten under valrörelserna inför parlamentsvalen
2002 och 2007 samt presidentvalen 2004 har inte noterats.
Islam är enligt konstitutionen statsreligion och den dominerande läran.
Konstitutionen ger landets medborgare rätten att välja vilken religion de vill
utöva. Regeringens tolkning av islams religiösa lag, sharia, innebär emellertid
att konvertering från islam till andra religioner inte är tillåten. Samtidigt
förbjuder konstitutionen diskriminering på religiösa grunder. I praktiken

hindras inte kristna och judiska samfund att utöva sin tro och de får
myndigheternas skydd. Den statligt ägda radiostationen upplåter sändningstid
för protestantiska och katolska utsändningar. Myndigheterna, via ministerierna
för religiösa frågor respektive utbildning, utövar kontroll över den obligatoriska
religionsundervisningen liksom verksamheten i moskéerna. Möjligheterna att
använda moskéer som mötesplatser utöver bönestunderna begränsas och
imamer hindras att sprida budskap som uppfattas som "samhällsstörande".
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Sedan 1989 har Algeriet ett flerpartisystem som ger landet en politisk pluralism.
Parlamentet består av två kammare, nationalförsamlingen med 389 platser och
senaten med 144 platser. Val till nationalförsamlingen sker vart femte år senast
i september 2007. Lokal- och regionalval ägde senast rum i november 2007.
Valdeltagandet var mycket lågt vid parlamentsvalen (35,7 procent) medan det
var knappt 10 procentenheter högre vid lokal- och regionalvalen.
I Algeriet finns cirka 30 politiska partier varav 23 representeras i parlamentet.
Regeringen, som utses av presidenten, består av en allians mellan FLN (Front
de Liberation Nationale) 136 mandat, RND (Rassemblement National
Democratique) 62 mandat och MSP (Mouvement de la Societé pour la Paix) 51
mandat. Valet 2007 markerade en tydlig tillbakagång för det ledande partiet
FLN. Vissa anklagelser om fusk i valprocessen har förekommit men i det stora
hela anses valen ha gått rätt till.
Nya partier måste registreras och godkännas av inrikesministeriet. Front
Islamique du Salut, FIS, är förbjudet sedan 1992. Några partier har hindrats att
registrera sig när de inte ansetts uppfylla lagens krav.
I april 2004 genomfördes presidentval och den sittande presidenten, Abdelaziz
Bouteflika, vann en jordskredsseger med nära 85 procent av rösterna.
Valdeltagandevar 60 procent. Presidenten som har mycket stora
maktbefogenheter är också försvarsminister. I Algeriets konstitution fastslås
att armén är statens beskyddare, med uppgiften att garantera den nationella

enigheten. Militärens inflytande på de politiska processerna har varit
dominerande ända sedan självständigheten år 1962, men har på senare år
minskat avsevärt. Inför presidentvalet 2004 liksom inför 2002 och 2007 års
parlamentsval hade de militära representanterna officiellt deklarerat sin
neutralitet.
Korruptionen är ett problem i Algeriet. År 2006 antogs en lag i parlamentet
genom vilken ett nationellt antikorruptionsprogram inrättades för att komma
tillrätta med korruptionen. Enligt Transparency Internationals (TI)
korruptionsindex återfinns Algeriet på plats 99 av 179 undersökta länder. Ii
december 2007 arresterades TI:s representant i Algeriet i samband med en
antikorruptionskonferens. Konferensen upplöstes med motiveringen att den
saknade tillstånd.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Algeriet har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) centrala
konventioner om medbestämmande och avskaffande av barnarbete,
tvångsarbete och diskriminering på arbetet.
Den algeriska arbetsrättslagstiftningen är väl utvecklad. Lön, arbetstid och
andra arbetsrelaterade frågor bestäms genom kollektivavtal eller efter
individuell förhandling. Den normala arbetsveckan är 40 timmar. Tvångsarbete
är olagligt liksom barnarbete, och minimiåldern för anställning/arbete är 16 år.
Minimilönen år 2006 var 12.000 dinarer (1 180 svenska kronor) per månad.
Anställda har rätt att bilda fackföreningar och att strejka. För att bilda ett nytt
fackförbund krävs tillstånd från arbetsministeriet. Uppgifter finns om nya
fackföreningar som hindrats att få tillstånd att organisera sig. Två tredjedelar av
alla arbetstagare är anslutna till något fackförbund. UGTA (Algeriets Allmänna
Arbetarunion) är en paraplyorganisation för merparten av dessa. Den har sina
rötter i självständighetsrörelsen och har fortfarande en privilegierad ställning.

Fackförbund får inte ta emot finansiering från utländska källor eller associeras
med politiska partier. De har dock rätt att samarbeta med och ansluta sig till
internationella organisationer på arbetsmarknadens område.
Strejker är tillåtna på vissa villkor (till exempel 14 dagars tvingande medling)
och förekommer. Alla godkända fackföreningar har förhandlingsrätt och rätt
att fritt rekrytera medlemmar.
Arbetslösheten är relativt hög och uppgår enligt officiell statistik till ca 12,3
procent av den arbetsföra befolkningen. Ungdomsarbetslösheten, ett av
Algeriets största problem, är ännu högre, enligt vissa bedömare över 50
procent.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Tillgången till hälsovård, som är gratis för alla medborgare, varierar mellan
olika landsdelar. Således fanns i huvudstaden Alger en läkare per 395 invånare
medan det till exempel i en mindre stad som Djelfa (200 kilometer söder om
Alger) fanns en läkare per 2 589 invånare (2001) och på landsbygden ännu
färre. Det nationella genomsnittet låg på ca en läkare per 1000 invånare år
2006. Det är också stor skillnad mellan tillgången till någorlunda
tillfredsställande hälsovård i Alger och de större städerna och den låga
kompetensen och primitiva utrustningen vid landsbygdens kliniker. 4,1 procent
av BNP går till hälsovård (offentlig och privat).
Den förväntade livslängden är 76,2 år. Spädbarnsdödligheten har sjunkit från
143 per 1000 födslar 1970 till 24,7 per 1000 år 2007. Antalet kvinnor som dör i
barnsäng har minskat betydligt på senare år och uppgår till 88,9 dödsfall för
100 000 levande födda barn.
Terroristvåldet under 1990-talet medförde att den sociala och ekonomiska
utvecklingen drabbades mycket allvarligt. Många lämnade landet eller flydde
den osäkra tillvaron på landsbygden och de mindre samhällena, med en
förvärrad social situation och bostadskris i storstädernas utkanter som följd.
Enligt FN:s utvecklingsprogram, UNDP, är antalet hiv-smittade mindre än 0,1

procent i åldersgruppen 15-49 år (2003). Spridningen av hiv, framför allt i de
södra gränsregionerna, har ökat på senare tid. Detta gäller också antalet
oönskade graviditeter. En statlig informationskampanj om familjeplanering,
riktad särskilt till unga, genomförs på kontinuerlig basis i samarbete med FN.
12. Rätten till utbildning
Andelen läskunniga i Algeriet var 69,9 procent år 2005 (beräknat på den andel
av befolkningen som var över 15 år). Den har ökat från 52,9 procent år 1990.
För män är andelen 79,5 procent, för kvinnor 60,1 procent.
Ungefär 30 procent av löpande statliga utgifter läggs på utbildning och annan
yrkesträning. Den grundläggande utbildningen är obligatorisk för barn mellan 6
och 15 år. 96 procent av de elever som börjar skolan når femte klass.
Utbildningen är kostnadsfri vad gäller skolavgifter. På de lägre stadierna säljs
skolböcker till eleverna till subventionerade priser. Hälften av de inskrivna på
högre utbildningsanstalter studerar naturvetenskapliga ämnen. 65 procent av
dem som tog studentexamen 2003/04 var kvinnor och ca 60 procent av
studenterna på universitetsnivå är kvinnor. Landet har ett tiotal universitet och
andra institut för högre utbildning.

Den har förvärrats av inflyttningen till storstäderna av personer som flytt
undan terrorn på landsbygden. Regeringen ger hög prioritet åt
bostadsbyggande.
År 2005 introducerades ett ambitiöst investeringsprogram (Programme
complémentaire de soutien à la croissance economique, CSC) som sträcker sig
fram till och med 2009. Programmet är på totalt ca. 60 miljarder USD. De
specifika mål som anges för programmet är: 5 procent lägsta årliga tillväxt, 2
miljoner nya arbetstillfällen, 1 miljon nya universitetsplatser, 1 miljon nya
bostäder samt 1000 nya företag i landet. Dessa ambitiösa planer grundar sig på
landets betydande inkomster från export av olja och gas. Möjligheten att
förverkliga investeringsprogrammet är beroende av den budgetära disciplin
som landet måste ålägga sig.

Den algeriska utbildningssektorn dras med problem som för stora klasser och
dåligt utbildade lärare. En nationell kommission lade i mars 2001 fram en
rapport om en omfattande reform av utbildningsväsendet. Reformen har
påbörjats, bland annat med stöd av EU men det är fortfarande oklart vilka
resultat som uppnåtts.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Den algeriska konstitutionen förbjuder könsdiskriminering och föreskriver
jämställdhet såväl i civilrättsligt som i straffrättsligt hänseende och det finns
inte några formella inskränkningar för kvinnor ifråga om rättskapacitet och
tillgång till rättsmedel. Det finns också en nationalkommitté till skydd och stöd
för kvinnor. I många avseenden har dock kvinnorna en utsatt situation i
praktiken. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter förordar i sin senaste
rapport att Algeriet bör se över den diskriminering av kvinnor som fortfarande
råder på områdena äktenskap, skilsmässa och deltagande i den offentliga
sfären.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Cirka 25 procent av Algeriets befolkning lever under den av FN definierade
nivån för fattigdom. Algeriet hamnar därmed på plats 46 av världens 102
utvecklingsländer. Köpkraften halverades under 1990-talet. Många
samhällstjänster (transporter och kommunikationer, elektricitet, vatten) håller
en fortsatt låg nivå trots förbättringar de sista åren. Bostadsbristen är stor i de
större städerna till följd av en stark urbanisering under de senaste decennierna.

Våld mot kvinnor i hemmet bedöms vara ett markant problem i Algeriet. Detta
faller under allmän strafflag. Våldtäkt inom äktenskapet är inte straffbart. Av
sociala skäl är det mycket svårt för kvinnor som utsatts för övergrepp att driva
en process, särskilt om förövaren är en familjemedlem. Enligt en rapportfrån
det algeriska justitiedepartementet och uppgifter från olika
kvinnorättsorganisationer, väljer 70 procent av alla kvinnor som utsätts för
övergrepp i hemmet att avstå från att anmäla detta till polis. Inomäktenskapliga

övergrepp är mer vanligt förekommande på landsbygden och bland lägre
utbildade medborgare. Flera frivilligorganisationer är verksamma i Algeriet
arbetar med kvinnors rättigheter. Under året har ett flertal konferenser
organiserats av regeringen och kvinnoorganisationer för att diskutera en
nationell strategi för att bekämpa våld mot kvinnor. En annan positiv tendens
som kan skönjas är den ökade uppmärksamheten för våld mot kvinnor och
sexuella övergrepp som sker utanför hemmet och att åtgärder planeras för att
komma tillrätta med dessa företeelser..

han ingått ett nytt äktenskap.

Kvinnors rättigheter regleras framförallt i familjelagstiftningen. Den tidigare
familjelagen infördes 1984 som en eftergift åt islamistiska intressen. I februari
2005 använde president Bouteflika sin konstitutionella rätt att genomföra en
reviderad familjelag. Förslaget var mycket omdebatterat och kritiserat av
islamister. Lagen är inte så långtgående som en del kvinnoorganisationer
önskat, men innebär en del viktiga förbättringar för kvinnors status. Under
2006 kriminaliserades bland annat vissa former av sexuella trakasserier mot
kvinnor. Fortfarande följer lagen i viktiga avseenden sharias föreskrifter och
kvinnor diskrimineras framför allt när det gäller rätten att ärva.

Kvinnlig könsstympning förekommer enligt uppgift inte. Abort är förbjudet
och sker därför utanför den vanliga sjukvården med de stora risker det innebär.
Undantag från denna lag har gjorts vid graviditeter till följd av våldtäkt. Såväl
ogifta som gifta kvinnor sägs på olika sätt kunna skaffa sig preventivmedel.

Kvinnan har rätt att söka arbete, rätt att begära skilsmässa och rätt till bostad
för sig och sina barn. Både mannens och kvinnans rättigheter i äktenskapet
regleras i det kontrakt som utarbetas före giftermålet. Fortfarande gäller att en
manlig förmyndare bör godkänna att hon ingår äktenskap och underteckna
”kontraktet” för att säkerställa giltigheten. Förmyndaren kan vara fadern eller
annan nära manlig släkting, som kvinnan väljer. Kvinnans rätt att arbeta ska
framgå av kontraktet liksom att mannen förbinder sig att inte ta ytterligare
hustrur. Polygami, som är ovanligt, förblir annars möjligt men det kräver att en
lokal rättsinstans försäkrar att makar behandlas lika i materiellt hänseende samt
att övriga hustrur ska ge sitt medgivande. Möjligheten för kvinnan att få
skilsmässa kräver en konstaterad anledning, till exempel övergrepp, medan det
är betydligt enklare för mannen att förskjuta sin hustru. Normalt är det
kvinnan som får vårdnaden om barnen vid en skilsmässa. Hon har rätt till
bostad för sig och barnen och mannen är skyldig att betala underhåll. Om
kvinnan gifter om sig har mannen rätt att få vårdnaden om barnen även om

Arrangerade äktenskap förekommer, men tvångsäktenskap är inte tillåtet. Det
är förbjudet för kvinnor att gifta sig med en person som inte är muslim
(motsvarande gäller inte för män). I februari 2005 reviderades
medborgarskapslagen så att barnen till en algerisk kvinna, som gifter sig med
en utländsk man (som konverterat till islam), automatiskt får algeriskt
medborgarskap.

Enligt en uppgift i media använder 35 procent av fertila kvinnor
preventivmedel.
Situationen för ensamstående mödrar i Algeriet är problematisk, då det
förekommer att dessa tillsammans med sina barn stöts bort av släkten. I
nuläget saknas strukturer för att ta om hand de mödrar och barn som drabbas.
Av de 389 parlamentarikerna i nationalförsamlingen som väljs i direkta val är
24 kvinnor och det finns fyra kvinnliga ministrar av 38 i regeringen. Fler än
hälften av landets studenter är kvinnor. På arbetsmarknaden återfinns kvinnor
främst inom traditionella områden såsom utbildnings- och skolväsendet
(kvinnor utgör drygt 60 procent av denna sektor) samt inom hälso- och
sjukvårdssektorn (även här utgör kvinnor ca 60 procent av den totala
arbetsstyrkan). Också rättsväsendet har en relativt hög andel kvinnor, , enligt
uppgift 30 till 35 procent.
Ett stort kvarvarande problem i Algeriet är den höga andelen analfabeter bland
den kvinnliga delen av befolkningen. Flickor har här tappat mark mycket
beroende på att de av ekonomiska skäl måste börja arbeta tidigt för att bidra till
familjens försörjning. Även om kvinnors deltagande i förvärvslivet generellt

sett fortfarande är lågt vid en internationell jämförelse så har det ökat väsentligt
på senare år. Idag beräknas 1,4 miljoner kvinnor förvärvsarbeta.
15. Barnets rättigheter
Algeriet har en ung befolkning som till en tredjedel är under 15 år.
Utbildningen är fri även på universitetsnivå, och flickor och pojkar behandlas i
stort sett jämlikt i utbildningssystemet. Åtskilliga frivilligorganisationer och
institutioner finns för att tillvarata barns intressen. Det finns också system för
rapportering av övergrepp mot barn i skolor och på sjukhus. Stora insatser har
gjorts för att ta hand om barn som på olika sätt utsatts för terrorism, bland
annat har en rad traumacentra upprättats. Enligt en undersökning genomförd
2007 av det algeriska hälsoministeriet finns det fortfarande många barn och
ungdomar som lider av posttraumatiska stressyndrom, till följd av de massakrer
som terrorister utförde på landsbygden under 1990-talet.
Till följd av terrorismen och fattigdomen har situationen för de flesta svaga
grupper i samhället försvårats, inte minst för barnen. Detta anses ha lett till en
ökad förekomst av barnprostitution, barnarbete, drogproblem, etc. FN:s
barnfond (UNICEF) rapporterar att ca 300000 barn i Algeriet arbetar på ett
eller annat sätt. De allra flesta är verksamma i bygg- eller jordbrukssektorn.
Problemet är svåråtkomligt då mycket av arbetet sker inom familjen eller
släkten. Inget barnarbete har rapporterats i industrisektorn. Även en ökning av
ungdomsbrottsligheten uppmärksammas.
Då abort är förbjudet enligt lag finns det mödrar som fullföljer oönskade
graviditeter och istället lämnar ifrån sig barnet efter födseln. En ny lag om
adoption som ger alla barn, även adopterade, rätt till ett familjenamn har
antagits. Den nya lagstiftningen har gjort adoption mer socialt acceptabel även
om det fortfarande inte kan anses som en vanlig företeelse.
Vad gäller minderårigas deltagande i väpnade konflikter har alarmerande
iakttagelser kunnat göras under året. Terrorgrupperingar verksamma i Algeriet
har på senare tid börjat rekrytera medlemmar allt längre ner i åldrarna.

Uppgifter i algerisk media samt erfarenheter från nyligen genomförda attentat
visar dessutom på att pojkar ofta rekryteras i syfte att användas som
självmordsbombare eller som mänskliga sköldar vid konfrontationer med
militären.
I Algeriet råder allmän värnplikt och inkallelseåldern är 18 år.
Barnaga eller våld mot barn är förbjudet men fortsätter att utgöra ett problem i
praktiken. Under 2004 rapporterade frivilligorganisationer om ca 4.500 fall av
övergrepp mot barn under 16 år. Mörkertalet på detta område anses vara
betydande. Av de rapporterade fallen fick ca 2.300 uppsöka läkarvård.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Många algerier har berbisk bakgrund. Det arabiska inflytandet, språkligt och
kulturellt, har dock varit starkt under flera hundra år. Det existerar inget
grundläggande motsatsförhållande eller någon segregation mellan dem som
betraktar sig som berber och araber. Däremot finns bland dem som värnar om
det berbiska arvet en särskild solidaritet, delvis i form av organiserad
opposition mot vad man uppfattar som centralmaktens enhets- och
arabiseringspolitik. Denna opposition kommer starkast till uttryck i Kabylien,
ett område med en tradition av oberoende. Politiska grupper från området
bojkottade de nationella parlaments- och presidentvalen 2002 och 2004.
Bojkotterna kan ses som en reaktion på ekonomiskt och socialt ointresse från
centralmaktens sida som många i regionen anser sig vara utsatta för. Bland de
regionala politikernas krav återfinns också bättre status åt det berbiska språket,
tamazight, som nyligen uppnådde ställningen som “nationellt språk”. Från och
med skolåret 2006-2007 undervisas elever på mellanstadienivå i tamazight i 17
av landets berberdominerade provinser. Arabiska är dock fortsatt, enligt
konstitutionen, Algeriets enda officiella språk. Det franska språket är vida
använt i Algeriet.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet och bisexualitet är förbjudet i algerisk lag. och uppfattas som

förargelseväckande och anses "strida mot naturen". Umgänge mellan personer
av samma kön kan bestraffas med upp till två års fängelse och böter. Alla
involverade parter kan bestraffas och om någon av parterna är minderårig
betraktas brottet som grovt och ett treårigt fängelsestraff samt böterr kan
utdömas. Under senare år har öppen homosexualitet blivit något vanligare.

fram tillräcklig information för att kunna dra välgrundade slutsatser om
flyktingarnas situation vad gäller de mänskliga rättigheterna. Man drog därför
slutsatsen att ytterligare noggranna efterforskningar behövdes. Algeriet
uppmanades vidare att vidta åtgärder så att alla som lever i landet får tillgång
till skydd i enlighet medde MR-konventioner som Algeriet ratificerat.

Till följd av sociala och religiösa påtryckningar betrakts AIDS som en
skamfylld sjukdom. Under 2006 lanserade hälsoministeriet en anti-AIDS
kampanj, där vikten av att bekämpa diskriminering av HIV/AIDS-sjuka på
arbetsplatser poängterades.

Algeriska myndigheter har varit relativt aktiva under senare år för att förbättra
levnadsstandarden i lägren. Tillsammans med UNHCR har satsningar
genomförts för att höja utbildningsnivån i området. Förbud råder för de
västsahariska flyktingarna att röra sig fritt i Algeriet. På denna punkt
samarbetar den algeriska militären med den västsahariska befrielserörelsen
Polisario. Flyktingarna saknar egna möjligheter att försörja sig och är helt
beroende av internationellt bistånd. Livsmedelssituationen är mycket svår,
speciellt för kvinnor och barn. Sverige är en betydande biståndsgivare bilateralt
och genom EU, WFP och UNHCR.

18. Flyktingars rättigheter
Algeriet har undertecknat 151-års konvention och dess tillhörande protokoll
om flyktingars rättigheter. Man hyser idag omkring 155000 flyktingar från
Västra Sahara. Någon folkräkning har av politiska skäl inte tillåtits i
flyktinglägren varför uppgifterna om antalet flyktingar varierar mellan 90 000
och 165 000. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), FN:s livsmedelsprogram
(WFP), EU:s humanitära bistånd (ECHO) samt ett flertal oberoende
organisationer, däribland algeriska, är aktiva i lägren i väntan på en politisk
lösning av Västsahara-frågan. UNHCR har under 2007 förstärkt sin kapacitet
och sina resurser i Algeriet.
Algeriet frånsäger sig officiellt ansvaret för situationen i de västsahariska
flyktinglägren och anser att det ligger på de sahariska myndigheterna. Algeriet
har erkänt den av befrielserörelsen Polisario år 1976 utropade Sahariska,
Arabiska Demokratiska republiken (SADR) och har konsekvent hävdat att
Västsaharakonflikten är en avkoloniseringsfråga som FN har ansvaret för att
lösa.
Den algeriska regeringen samarbetar i regel med oberoende organisationer och
FN:s organ. Vissa brister kan dock noteras exempelvis då Algeriet vägrade ta
emot den delegation från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
(OHCHR) som i maj 2006 besökte Västsahara och de sahariska flyktinglägren i
Tindouf. OHCHR konstaterade efter detta besök att man inte haft möjlighet få

UNHCR har under året framfört kritik mot Algeriet för att landet inte gör en
tydlig åtskillnad mellan olagliga immigranter och flyktingar/asylsökande.
Migranter från Afrika söder om Sahara (sub-Sahara) som grips i Algeriet på väg
till Europa ges sällan flyktingstatus utan betraktas i regel som olagliga
inkräktare. Enligt uppgifter från US Committee for Refugees and Immigrants
förekommer deportering av migranter tillbaka till dessa områden, utan att de
berörda har fått möjlighet att söka asyl eller överklaga besluten om avvisning.
UNHCR:s möjligheter att bistå sådana migranter med juridisk hjälp är
begränsade till huvudstaden.
På grund av sitt geografiska läge med gränser till sex länder, som delvis går
genom svårövervakat ökenområde, har Algeriet kommit att fungera som
genomgångsland för flyktingar på väg från södra och västra Afrika till Europa.
I stort sett dagligen arresterar algeriska myndigheter människor som försöker ta
sig till Europa från den algeriska kusten. Smuggling, av människor från Afrika
söder om Sahara har på senare tid blivit en lukrativ och utbredd verksamhet i
Algeriet. Enligt officiella uppgifter vistas idag ca 15 000 personer från området
söder om Sahara illegalt i Algeriet. Av dessa beräknas 9 000 vara offer för

människosmugglare och de tvingas ofta arbeta inom sexindustrin eller i
servicesektorn. Algeriet kritiseras för sina bristande insatser för att bekämpa
människosmuggling. Detta beror till stor del på att det generellt settinte görs
någon skillnad mellan sådana offer och olagliga immigranter. Därigenom
förbises ofta offrens speciella behov och de behandlas istället som brottslingar.
Algeriet arbetar genom Afrikanska unionen (AU) och med vissa sydliga
EUländer och Maghrebländerna (Algeriet, Marocko, Mauretanien, Libyen och
Tunisien) för att gemensamt hantera flyktingfrågan.
Algeriet respekterar asylrätten när väl asylstatus har konstaterats. .
19. Funktionshindrades rättigheter
I mars 2007 undertecknade Algeriet FN:s konvention om personer med
funktionshinder. Samtidigt undertecknades också det tillhörande fakultativa
protokoll. Dokumenten har ännu inte ratificerats. De funktionshindrades
intressen är väl omhändertagna i sociallagstiftningen bland annat genom fri
läkarvård, och funktionshindrade är synliga i samhället. Det är snarast de
ekonomiska realiteterna och brister i infrastrukturen som begränsar de
funktionshindrades möjligheter. Samtidigt diskrimineras funktionshindrade
socialt, särskilt vad gäller tillgång till arbete och utbildning. Statliga företag
ignorerar i regel den lag från 2002 som innebär att en procent av
arbetstillfällena ska reserveras åt funktionshindrade. Enligt federationen för
funktionshindrades föreningar (FAHM) finns det för närvarande tre miljoner
människor med funktionshinder i Algeriet.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Algeriet finns flera organisationer som arbetar med de mänskliga
rättigheterna, däribland kvinnors och barnets rättigheter. Den 3 ovan nämnda
nationella kommissionen, CNCPPDH, som etablerades år 2001, har 45
medlemmar varav 13 är kvinnor. Cirka hälften representerar det civila
samhället och frivilligorganisationer. Kommissionen, som inrättades av
presidenten, presenterar rapporter om de mänskliga rättigheterna i landet men

rapporterna är inte offentliga. Dialogen mellan frivilligorganisationer och
statliga myndigheter anses vara ojämn och genomslaget i den allmänna
debatten är också förhållandevis litet. Situationen för inhemska
människorättsorganisationer är komplicerad. En frivilligorganisation måste i
teorin få licens av regeringen för att kunna verka. De mest framträdande
nationella människorättsorganisationerna LADH (Ligue Algérienne des Droits
de l’Homme) och LADDH (Ligue Algérienne de Défense des Droits de
l’Homme) tillåts i stort sett röra sig fritt i landet. Även dessa organisationers
arbete begränsas i viss mån. LADDH förvägrades under året tillträde till
militärfängelser och arresteringscenter och organisationerna tilläts inte heller
träffa regeringsrepresentanter i forskningssyfte. Nationella
människorättsorganisationer rapporterar också om att de utsätts för bevakning
och telefonavlyssning från myndigheternas sida, samt att de ibland har svårt att
få tillgång till möteslokaler. De hindras också från att anordna konferenser (se
avsnitt 8). De nationella rörelserna har en viss kommunikation med
internationella organisationer som till exempel Nätverket för mänskliga
rättigheter i Europa/Medelhavsregionen. Det är emellertid förbjudet för
nationella oberoende organisationer att ta emot finansiellt stöd från utlandet
om det inte finns ett bilateralt avtal mellan Algeriet och det land som vill ge
stöd.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Olika internationella organisationer för mänskliga rättigheter har på senare år
tidvis haft möjlighet att besöka landet (se även under punkt 8 ovan). Exempel
på sådana är Internationella rödakorskommittén (ICRC), Human Rights Watch
(HRW) och Amnesty International (AI). Inställningen har ofta varit avvisande
och de senaste åren har HRW och AI helt vägrats tillträde till landet.
Undantaget här är ICRC, som numera har representation i Algeriet.
Ett annat problem är kraftiga fördröjningar vad gäller visumansökningar vilket
gör att det blir svårt för internationella människorättsorganisationer att planera
aktiviteter i Algeriet. Samarbetssvårigheter av det här slaget påtalas också av
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Olika FN-organ, bland andra FN:s barnfond (UNICEF) och FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR) liksom EU arbetar till stöd för mänskliga
rättigheter med den algeriska staten och i samarbete med nationella
frivilligorganisationer.
Sveriges samarbete med Algeriet på området för mänskliga rättigheter sker idag
huvudsakligen inom ramen för EU-bistånd. Sverige ger även visst stöd till
oberoende människorättsorganisationer via Sveriges regionala
utvecklingssamarbete med Nordafrika och Mellanösternregionen. Sverige har
bekostat en särskild utbildningsinsats för att stärka rättssystemet i Algeriet.

Mänskliga rättigheter i Marocko 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
EU brukar ofta framhålla Marocko som ett föregångsland i Mellanöstern- och
Nordafrikaregionen vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Sedan
Hassan II:s sista år vid makten och sedan Mohamed VI:s tillträde 1999 har
tydliga ansträngningar gjorts för att förbättra situationen och för att förstärka
den demokratiska processen. Kungen har vid flera tillfällen under året klargjort
att den utstakade vägen mot en demokratisering av det marockanska samhället
ligger fast och att vidtagna åtgärder är oåterkalleliga. En nationell plan för
mänskliga rättigheter är under utarbetande av rådet för mänskliga rättigheter,
CCDH (Conseil Consultatif des Droits de l’Homme).
Under 2007 har fria och rättvisa parlamentsval ägt rum i Marocko, under
översyn av nationella och – för första gången – internationella valövervakare.
Det låga valdeltagandet om 37 procent speglar dock en folklig misstro mot det
partipolitiska systemets effektivitet. Kungen utnämnde ledaren för Istiqlal - det
parti som fått flest antal ledamöter i parlamentet – till premiärminister. Bristen
på transparens vid utseendet av regeringen har påpekats från flera håll. En
grundlig debatt om dödsstraffet har också inletts under 2007. Under året har
FN-konventionen mot korruption som undertecknades 2003 ratificerats.
Till de senaste årens viktigaste framgångar för mänskliga rättigheter i Marocko
hör det arbete som Instansen för rättvisa och försoning, IER (Instance Equité et
Réconsiliation) utfört i syfte att kasta ljus över de övergrepp mot de mänskliga
rättigheterna (MR) som ägde rum under kung Hassan II:s tid vid makten på
1960-, 70- och 80-talen. Arbetet är ett betydelsefullt steg mot ett mer
demokratiskt Marocko, som är det första land i arabvärlden som tagit initiativet
till och genomfört en sådan process. Bland annat från EU-håll poängteras vikten
av att samtliga rekommendationer i IER:s rapport förverkligas. Införandet av
lagen mot tortyr är ett annat viktigt framsteg, genom vilken klara

brottsrubriceringar i enlighet med FN:s konventioner har införts. Lagen har
redan tillämpats vid några tillfällen. En lag mot penningtvätt är under
utarbetande. Myndigheterna har också visat på ökad öppenhet, bland annat
rörande gripna terroristmisstänkta.
Men bilden är komplex och vunna framgångar är fortfarande partiella och
bräckliga. Marocko respekterar ännu inte fullt ut de internationella åtaganden
som gjorts beträffande mänskliga rättigheter. Korruptionen är djupgående. Det
finns brister i rättsväsendet, bland annat vad gäller dess oberoende från politiskt
inflytande. De marockanska medborgarna kan inte själva välja sin högsta
politiska ledning. Yttrandefriheten har vidgats avsevärt under senare år, ett
tecken på detta är den friare debatten om demokrati och mänskliga rättigheter.
Samtidigt har ingripanden mot flera tidningar gjorts under 2007. En journalist
och flera uppgiftslämnare har dömts till fängelse, vilket ger anledning till oro.
Straffrihet förekommer liksom brutalitet från företrädare för ordningsmakten.
Kampen mot terrorismen riskerar att ha en negativ inverkan på respekten för
de mänskliga rättigheterna i samhället.
Det nationella utvecklingsinitiativet (INDH) (se nedan), som lanserades av
kungen år 2005, har som syfte att förbättra levnadsvillkoren, skolutbildningen
och hälsovården för de fattigaste. Initiativet har dock hittills uppvisat ytterst
blygsamma resultat. Marocko har, trots nämnda ansträngningar, under förra
året sjunkit på FN-organet UNDP:s välfärdsindex till en 126:e plats. På grund
av brister i utbildningsväsendet ligger analfabetismen på höga 43 procent – för
kvinnor på landsbygden är siffran den dubbla.
Lagstiftningen för att förbättra kvinnans ställning i samhället har av både det
inhemska civila samhället och av utländska observatörer framhållits som ett
föredöme för regionen, men den nya lagstiftningen tillämpas ännu inte fullt ut.
Homosexuella har under året utan vittnen eller bevis dömts för ”perversa
handlingar”.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Marocko har anslutit sig till de flesta av FN:s centrala konventioner om
mänskliga rättigheter. Sedan 1990 presenteras periodiska rapporter till de olika
kommittéerna om hur konventionerna efterlevs.
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Marocko
beslutade 2005 att ratificera det första fakultativa protokollet om
enskild klagorätt, men har ännu inte gjort det. Det andra fakultativa
protokollet som syftar till att avskaffa dödsstraffet är inte undertecknat
eller ratificerat. Marocko har rapporterat till kommittén fem gånger,
den senaste gången 2003.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Marocko har rapporterat tre gånger, den senaste 2004, med genomgång
2006.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.
Marocko har erkänt enskild klagorätt enligt art 14. Marocko har
rapporterat regelbundet, den senaste gången med genomgång 2000.
− Konventionen om avskaffandet av diskriminering mot kvinnor.
Marocko har gjort reservationer (deklarationer art 2,15; reservationer
art 9, 16, 29) med hänvisning till nationell lagstiftning som bland annat
missgynnar kvinnor i fråga om arv. Marocko har inte anslutit sig till det
fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Marocko har lämnat fyra
rapporter, de senaste 2006.
− Konventionen mot tortyr och annan grym behandling. Marocko har
2006 tagit tillbaka sitt förbehåll för art. 20 och har erkänt enskild
klagorätt enligt art. 22. Landet har inte undertecknat eller ratificerat det
fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Marocko har rapporterat
tre gånger, senaste gången med genomgång 2003. En fjärde rapport
utarbetas för inlämnande 2007.
− Konventionen om barnets rättigheter. Marocko har lyft en reservation
för art. 14 (religionsfrihet) genom en deklaration. Marocko har
rapporterat två gånger, den senaste 2000, med genomgång 2003.
Kommande två rapporter ska lämnas samtidigt 2009. Marocko har
anslutit sig till de två fakultativa protokollen om barn i väpnade

konflikter och handel med barn. Rapport om handel med barn har
lämnats 2004, med genomgång 2006. Den första rapporten om barn i
väpnad konflikt utarbetas för närvarande.
− Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
− Konventionen om gästarbetare och deras familjer. Den första
rapporten är under utarbetande.
− Romstadgan för internationella brottsdomstolen, har undertecknats,
men ännu inte ratificerats. En offentlig debatt om ratificering pågår.
Marocko samarbetar med FN:s specialrapportörer. En särskild interministeriell
arbetsgrupp är tillsatt för att se över vilka reservationer som skulle kunna lyftas,
samt eventuella kommande ratificeringar. Detta arbete kommer att slutföras
under 2008.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga uppgifter om av statsmakterna sanktionerade eller genomförda
politiska mord, extrajudiciella avrättningar eller politiskt motiverade
försvinnanden. De fall som ibland nämns avser nästan uteslutande händelser
som inträffade under de repressiva ”blyåren”, under 1960-1980-talen. Däremot
finns alltjämt trovärdiga uppgifter om fysiska övergrepp och tortyr, som de
senaste åren i några fall har lett till dödsfall. Marockansk lag förbjuder tortyr
och föreskriver straff på upp till livstids fängelse för statsanställda som gör sig
skyldiga till detta. Obduktion är obligatorisk för varje dödsfall som skett i
fängelse för att undanröja misstankar om tortyr. Marockanska myndigheter har
under året i större utsträckning än tidigare följt upp och utrett anklagelser om
fysiska övergrepp och tortyr i enlighet med lagen om förbud mot tortyr. Sjutton
sådana utredningar har gjorts under 2007. I det fåtal fall dödsfall har skett till
följd av fysiska övergrepp eller tortyr har de ansvariga skiljts från sina tjänster
och dömts till fängelse. Detta tycks ha lett till en viss minskning av fysiska
övergrepp från ordningsmaktens sida.
Det finns uppgifter om att delar av ordningsmakten fortfarande använder sig av
häkten från de repressiva ”blyåren” där fysiska övergrepp och tortyr uppges

förekomma och där tidsgränser för anhållanden och information till de gripnas
familjer inte respekteras fullt ut. Uppgifterna gäller framför allt personer, som
misstänks för terroristbrott. Utbildningsinsatser görs på området för de
mänskliga rättigheterna (MR) för att höja kunskapsnivån inom ordningsmakten.
Förhållandena i fängelserna är på många ställen svåra till följd av
överbeläggning, otillräckliga anslag, omoderna byggnader och otillräckligt
utbildade väktare. Fysisk bestraffning från fångvårdare är inte ovanligt. Det
finns uppgifter om att de dödsdömda fångarna behandlas sämst. Statliga och
enskilda organisationer följer och rapporterar om förhållandena, vilka också
uppmärksammas i media. Humanitära organisationer tillåts i regel besöka
fängelserna. Situationen uppges dock ha förbättrats något de senaste åren till
följd av de åtgärder myndigheterna har vidtagit, bl.a. med bistånd från EUländer.
Ansträngningar görs för att utbilda personalen, för att ge fångarna
bättre mat och medicinsk vård, för att förbättra och utöka lokalerna, samt för
att underlätta återanpassningen i samhället efter avslutat straff.
Den marockanska staten förnekar att någon hålls fängslad enbart för sina
politiska åsikter. Flera MR-organisationer hävdar motsatsen, men
uppskattningarna av antalet samvetsfångar varierar. Den största gruppen är de
islamister (salafister) som gripits i enlighet med terroristlagen. Vidare nämns
saharier som fängslats för att ha propagerat för ett självständigt Västsahara.
4. Dödsstraff
Dödsstraff kan utdömas enligt såväl militär som civil lagstiftning. I krigstid är
förräderi och spioneri i vid mening straffbelagt med döden. Under den vanliga
brottsbalken finns enligt uppgift över 800 brottsrubriceringar, som kan leda till
dödsstraff. Det gäller främst tre kategorier gärningar brott mot rikets säkerhet
(inklusive attentat eller komplott mot kungafamiljen), överlagt mord eller dråp
till följd av tortyr eller brutalt våld, samt mordbrand och omfattande sabotage.
Dödsstraff kan endast dömas ut av appellationsdomstol, den näst högsta nivån,
dit fall rörande grövre brott förs direkt, och det kan endast komma ifråga för
personer över 18 år.

Sedan 1984 har endast en avrättning genomförts efter dom av civil domstol,
nämligen år 1993, då en poliskommissarie dömd för ett stort antal grova sexuella
övergrepp avrättades. Ett moratorium för dödsstraff infördes 1995, men
dödsdomar utfärdas fortfarande. Flera dödsdömda har efter ansökan om nåd
hos kungen fått sina domar omvandlade till livstids fängelse. För närvarande
beräknas cirka 150 dödsdömda personer sitta fängslade. Av dessa anges
majoriteten vara mellan 30 och 40 år; färre än tio är kvinnor.
Under året har en tydlig allmän debatt inletts om dödsstraffets avskaffande. En
av justitieministeriet tillsatt utredning har till uppgift att se över
strafflagstiftningen inklusive dödsstraffet. Marocko avstod att rösta i
omröstningen om resolutionen mot dödsstraff i FN:s generalförsamling hösten
2007.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Inga fall av påtvingade försvinnanden har rapporterats. Frihetsberövanden
förekommer där personer hålls i förvar eller i fängelse utan domstolsbeslut och
utan att familj eller advokat underrättas och ibland utan att de formellt anklagas
för något brott. Normalt sker dock detta inte längre än några dagar utöver de
lagstadgade maximitiderna för gripanden (i princip 3 eller 6 dagar beroende på
brottets art). Terroristlagen, som tillkom efter terrorattentaten i Casablanca
2003, ger ordningsmakten befogenhet att hålla personer upp till 12 dagar utan
att de har rätt att kontakta familj eller advokat. Flera misstänkta terroristnätverk
har upptäckts de senaste åren. Även personer från den inflytelserika islamistiska
organisationen Al Adl Wah Isane, liksom personer som förespråkar
självständighet för Västsahara, har drabbats av oklara gripanden och
husrannsakningar.
Marockaner har allmänt sett inte några problem att få pass.
Självständighetsaktivister från Västsahara har dock tidvis haft problem att få
pass. Några särskilda reserestriktioner inom landet finns i princip inte.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det marockanska domstolsväsendet är formellt oberoende men utsätts i

realiteten för påtryckningar från politisk nivå och från starka intressegrupper.
Kung Muhammed VI har vid ett flertal tillfällen inskärpt vikten av en etiskt
högtstående domarkår. Trots kritik anses rättssäkerheten i Marocko ha
förbättrats under senare år. En reformprocess pågår inom rättsväsendet för att
stärka skyddet för den enskilde. Brottslagstiftningen håller på att ses över,
liksom processlagstiftningen. Domare och andra företrädare för rättsväsendet
utbildas i frågor om mänskliga rättigheter. Domare som har kopplats till olika
korruptionsaffärer har skilts från sina uppdrag. Massmedia har också i allt
högre grad börjat avslöja olika affärer där enorma summor svindlats. Flera
institutioner har inrättats för att övervaka att domstolarna följer lagar och
förordningar. Oberoende källor pekar dock på att det marockanska
domstolsväsendet brottas med trovärdighetsproblem. Många företag misstror
domstolarna och allmänheten utgår ofta från att domarna är korrumperade.
Åtalade tilldelas alltid juridiskt ombud om de inte har eget ombud. Fall som rör
brott som kan ge upp till fem års fängelse förs i regel direkt till
appellationsdomstol (det gäller också ärenden under den nya terroristlagen som
alla hänskjuts direkt till appellationsdomstolen i Rabat/Salé). Högsta
domstolen har ingen befogenhet att ifrågasätta eller ändra domar i lägre
instanser utan kan endast underkänna tidigare processer på formella grunder
och beordra att en rättegång görs om. Processlagen utgår från att varje
misstänkt är oskyldig tills motsatsen bevisats. Erkännanden som tvingats fram
med våld ska inte tas i beaktande av domstolen. Straffmyndighetsåldern
inträder redan vid tolv års ålder. Ungdomar mellan 12 och 16 år kan dömas till
ungdomsfängelse medan de som fyllt 16 sätts i vanliga fängelser. Behandling av
unga brottslingar, liksom av unga brottsoffer, ses över i samband med
revideringen av processlagstiftningen. Ordningsmakten är uppdelad i flera olika
grenar, inklusive gendarmeriet och olika säkerhetspolisstyrkor (i denna rapport
används genomgående benämningen ordningsmakten). Rivalitet förekommer
mellan de olika grenarna, som också följer olika regelverk.
Flera bedömare påpekar att det finns en skillnad mellan lagens bokstav och
dess tillämpning. Vissa lagar har beslutats av parlamentet, men tillämpas inte i
avsaknad av en tillämpningsförordning. Andra lagar tillämpas inte trots att

relevanta tillämpningsförordningar finns. Detta verkar dock åt olika håll –
ibland tillämpas inte förlegade lagar, ibland tillämpas inte sådana som innebär
modernisering.
Korruptionen är djupgående i det marockanska samhället. Marockos position på
Transparency Internationals korruptionslista förbättrades under 2007 till plats 72
(från 79 år 2006), vilket dock bör jämföras med en 45:e plats för tio år sedan.
Under året smygfilmades företrädare för ordningsmakten i en mindre stad när
de tog emot mutor varefter filmerna lades ut på Internet-sajten YouTube.
Filmerna har setts av hundratusentals personer.
Enskilda klagomål som rör brott mot de mänskliga rättigheterna kan anmälas –
vilket också görs utan problem – till det statliga Rådet för mänskliga rättigheter,
CCDH, som också lägger fram regelbundna rapporter om läget rörande de
mänskliga rättigheterna. CCDH har också fått uppdraget att i samarbete med
ministerier och olika enskilda organisationer sprida kunskap i samhället om
mänskliga rättigheter i syfte att förändra de grundläggande värderingarna om
dessa. En ombudsmannafunktion (Diwan Al Madhalim), som har uppgift att
bland annat vara skiljeman mellan enskilda och myndigheter, finns sedan några
år. Alla administrativa beslut, som går en enskild person emot måste motiveras.

7. Straffrihet
Under 60-, 70- och 80-talen (blyåren) förekom omfattande övergrepp på de
mänskliga rättigheterna i Marocko. I början och mitten av 90-talet släpptes de
flesta politiskt fängslade personerna och det gjordes ansträngningar för att i viss
utsträckning ge skadestånd till drabbade. Kung Mohammed VI tillsatte år 2004
Instansen för rättvisa och försoning, IER (Instance d’Equité et de Réconsiliation)
för att utreda de övergrepp, som hade skett under Hassan II:s styre och utarbeta
rekommendationer för att sådana övergrepp inte skulle kunna förekomma igen.
Marocko är det enda landet i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen, som har
genomfört ett sådant arbete. Kungen beslutade när arbetet var färdigt att

offentliggöra slutrapporten, vilket inte var någon självklarhet, samt att ge i
uppdrag åt CCDH att följa upp de förslag och rekommendationer IER lämnat.
Rapporten innehöll sakliga och ingående beskrivningar av de övergrepp, som
skett. 742 försvunna, inte offentligt namngivna, personers öden klargjordes,
medan 66 fall förblev oklara. Cirka 12 000 personer befanns berättigade till
individuella skadestånd. IER rekommenderade också att kollektiva ersättningar
skulle ges till geografiska områden, som på olika sätt indirekt drabbats av
repressionen. EU bidrar till arbetet med dessa kollektiva ersättningar. Vidare
fanns rekommendationer om medicinsk rehabilitering, öppnande av arkiv, samt
omförändring av konstitutionen och vissa lagar för att förhindra upprepning av
övergreppen i framtiden. Det bör särskilt noteras att rapporten i sin helhet var
skriven med ett genusperspektiv, det vill säga den speglar hur både kvinnor och
män drabbades av repressionen. Individuella och kollektiva ersättningar håller
nu på att betalas ut. Bland annat från EU-håll poängteras vikten av att samtliga
rekommendationer i IER:s rapport förverkligas.
Trots ansträngningar att komma till rätta med problemet kvarstår straffrihet som
fenomen i det marockanska samhället. Särskilt tycks det gälla högt uppsatta
personer och företrädare för ordningsmakten.
Enligt konstitutionen har kungen rätt att besluta om såväl benådande som
fullständig straffrihet vilket oftast görs i samband med religiösa och nationella
högtider.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Marockos grundlag skyddar individens rätt att fritt hysa och uttrycka åsikter,
dock med vissa begränsningar. Dessa begränsningar – ”röda linjer” – gäller
främst i fråga om kungens person, vissa islamska grundprinciper och det
nationella territoriets okränkbarhet (med vilket främst avses Marockos
överhöghet över Västra Sahara). Trots detta förs en relativt fri och öppen
debatt i marockanska media kring politiska och sociala frågor, som även
tangerar de ovan nämnda begränsningarna. Situationen rörande de mänskliga
rättigheterna diskuteras mycket fritt, kritiska artiklar och rapporter från såväl

nationella som internationella människorättsorganisationer publiceras utan
problem. Frispråkigheten är störst i den franskspråkiga pressen, som i fallande
skala följs av arabiskspråkig press, tv och radio. Ett förslag till ny presslag
diskuteras för närvarande. De ”röda linjerna” finns dock kvar i förslaget och
fängelsestraff för journalister tycks inte heller kunna exkluderas.
Bilden är med andra ord motsägelsefull och gång efter annan visas att
yttrandefriheten har sina gränser. Marocko intar en blygsam 106:e plats på
Reportrar utan gränsers lista över pressfriheten i världen, vilket är en
försämring från 2006 (då man intog en 97:e plats), men ändå är bättre än
Algeriets 123:e och Tunisiens 145:e platser. Myndigheterna (via
inrikesministeriet) har rätt att dra in eller neka utgivningstillstånd för
publikationer som anses gå över dessa gränser, något som dock inte har skett
under senare år. Däremot har enstaka nummer av tidningar censurerats och
beslagtagits under året. Den arabiskspråkiga tidningen Nichane drabbades av
ett publiceringsförbud under två månader från december 2006 efter att ha
publicerat välkända skämt om islam.
Enligt presslagen kan journalister straffas personligen med böter och fängelse
på mellan tre och fem år. Journalister och media kan också straffas med stöd
av terroristlagen. Domstolar har under året dömt ut skadestånd för förtal som
varit så höga att tidningarnas fortsatta existens hotats, något som Reportrar
utan gränser har pekat på som det största hotet mot yttrandefriheten i
Marocko. En av de vassaste pennorna i Marocko, Aboubakr Jamai, tvingades
under året lämna sin post som chefredaktör för den franskspråkiga tidningen
Le Journal Hebdomadaire av denna anledning. En journalist, som i en
arabiskspråkig artikel om terrorism hänvisat till en hemlig militär rapport,
liksom de militärer som lämnade ut uppgifterna, har dömts till fängelse för
detta. Enligt vissa uppgifter innehöll det publicerade bara uppgifter, som lätt
finns att hitta på Internet. En annan chefredaktör har åtalats för att ha tilltalat
kungen på ett familjärt, men inte i sig förolämpande, sätt i en ledare som
publicerades parallellt i en arabiskspråkig och en franskspråkig tidning. Den
arabiskspråkiga tidningen som redan hade börjat säljas drogs in av
myndigheterna, medan den franskspråkiga upplagan beslagtogs innan den kom

ut i handeln. Rättegången har dock skjutits upp två gånger och har ännu inte
ägt rum. Också intervjuade personer kan åtalas för vad de har sagt i intervjuer.

via de även i slumområden vanligen förekommande parabolantennerna, som
ger tillgång till ett mycket brett utbud av arabiska och västerländska kanaler.

Ett uppmärksammat fall där en ledande person från den islamistiska
organisationen Al Adl Wal Ihsane i en tidningsintervju 2005 uttalat sig för en
republik har lett till åtal. Rättegången har dock skjutits upp flera gånger, senast
till våren 2008.

Tillgången till internet ökar kraftigt i hemmen hos de bättre bemedlade och
antalet internetkaféer kan räknas i tusentals. Marockanerna är flitiga bloggare
inte minst i politiska frågor. Vissa sajter har ibland blockerats av myndigheterna
och operatörerna, men inte under någon längre tid.

Yttrandefriheten inskränks också i andra sammanhang, inte minst i samband
med demonstrationer. Sex aktivister från människorättsorganisationen AMDH
har under året dömts till flera års fängelse för att ha ”skadat för riket heliga
värden”, genom att de skanderade mot kungen i samband med en 1
majdemonstration, där det höga prisläget i landet var det centrala ämnet. Vid
samma tillfälle användes stort våld från ordningsmaktens sida, vilket också
drabbade sahariska studenter, som demonstrerade för ett fritt Västsahara.

För att bilda föreningar krävs tillstånd, något som för det mesta ges. Vissa
islamistiska grupperingar, liksom vissa självständighetsaktivister i Västsahara,
har haft problem (se rapporten om Västsahara). Demonstrationstillstånd ges
oftast, men inte alltid. Demonstrationer är mycket vanligt förekommande och
leder ofta till våldsamheter mellan ordningsmakten och demonstranterna.

Ytterligare en person (72 år) har dömts till fängelse i samband med en
stöddemonstration till förmån för ovannämnda personer från AMDH. Flera
personer i AMDH:s styrelse (medelålders och äldre personer) slogs brutalt till
marken i samband med en annan demonstration mot dyrtiderna.
Böcker som är alltför kritiska mot kungahuset eller tar upp andra politiskt
känsliga ämnen kan förbjudas från att spridas i landet. Försiktiga bokhandlare
undviker enligt uppgift att saluföra även godkända, men kritiska, skrifter. De
flesta censurerade böckerna, som är utgivna i Frankrike, har lästs av många i
Marocko, om inte i sin helhet, så åtminstone via de referat som de mer
frispråkiga tidningarna har tryckt.
Etermedia har länge varit statlig. Efter en lagändring 2006 har flera privata
radiokanaler och en TV-kanal börjat sända program. De nya kanalerna
domineras främst av musik och sport. En radiokanal – Hit Radio, som främst
vänder sig till ungdomar – har dömts att betala skadestånd för att ha varit allt
för frispråkig i diskussioner om känsliga ämnen som abort, otrohet och
alkoholkonsumtion. Utländska TV- och radiosändningar kan tas emot, främst

Islam är Marockos officiella religion, men konstitutionen förespråkar
religionsfrihet. Kungen påpekar i sin roll som de troendes hänförare ofta
vikten av respekt för andra religioner (kristendom och judendom). Inga hinder
finns heller att utöva dessa eller andra religioner. Att missionera för att
muslimer skall konvertera är straffbart, men tycks ändå tolereras i viss
utsträckning. Utländska missionärer riskerar dock att utvisas om de bedriver en
alltför offensiv verksamhet. Kontrollen över vad som predikas i moskéerna har
stärkts efter attentaten i Casablanca 2003 och även om flertalet nya moskéer
byggs med privata medel krävs myndigheternas tillstånd i förväg.
Myndigheterna har i ökad grad slagit ned mot lokala bönesalar där
självutnämnda predikanter förespråkat våld och martyrskap. Fristående moskéer
har förts in under statens kontroll. Marockaner kan inte heller avsäga sig sin
muslimska tro för en annan.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Marocko är en exekutiv monarki där regenten både beslutar och regerar. Enligt
konstitutionen utser kungen premiärminister och flera viktiga ministrar som
utrikes- och inrikesministrarna. Övriga regeringsmedlemmar måste godkännas
av kungen och kan också avsättas av honom. Kungen leder

regeringssammanträden, som äger rum med ojämna mellanrum. Han kan också
upplösa parlamentet och styra via dekret. Kungen tillsätter högre tjänstemän,
till exempel cheferna inom försvars- och ordningsmakterna. Som ättling i
direkt nedstigande led från profeten Mohammed är kungen också Marockos
religiöse och andlige ledare med titeln "de troendes befälhavare" (Amir al
Mouminine), en viktig funktion för den i allmänhet djupt troende befolkningen.
I den konstitutionellt befästa rollen leder han de lärdes (”Ulema”) högsta råd,
tillsätter ministern för muslimska frågor som övervakar moskéerna (samtliga
statliga) och imamerna. Han är också den enda person som kan avge fatwas.
Detta sätt att förena rollerna som världslig och religiös ledare är unikt i
arabvärlden. Kungen är också den enda föreningspunkten mellan stat och
religion i Marocko, till exempel är lagstiftningen inte inspirerad av sharia.
Kungen har också, personligen och genom närstående, ett mycket stort
inflytande i det privata näringslivet, inte minst i företag som tillhandahåller
baslivsmedel och basnyttigheter som telefon, vatten och el.
Marocko har ett parlament med två kamrar. Representanthuset (Chambre des
Représentants) väljs i allmänna val vart femte år. Rådskammaren (Chambre des
Conseillers) tillsätts indirekt genom val i kommunala församlingar,
handelskammare och löntagarorganisationer. Parlamentets politiska inflytande
är begränsat. Efter valen hösten 2007 har en mer aktiv opposition bildats, dels
genom det islamistiska oppositionspartiet PJD (Parti de la Justice et du
Développement), dels genom en partipolitiskt oberoende grupp kring den
tidigare biträdande inrikesministern Fouad Al Himma. Det finns över 20 partier i
representanthuset. Politiska partier måste registreras hos inrikesministeriet för
att få ställa upp i val. Regeringen under premiärminister Abbas El Fassi samlar
flera partier i en koalition.
Kvinnor och män röstar på lika villkor. Kvinnor deltar fritt i det politiska livet
men förekommer likväl mycket sparsamt på partiernas listor. Av totalt 325
ledamöter i första kammaren är 34 kvinnor, varav alla utom två dock är invalda
på en särskild nationell kvinnolista. Trots särskilda ansträngningar för att få in
fler kvinnor i parlamentet vid 2007 års val minskade antalet kvinnor med en

ledamot. Den första kvinnliga ministern utnämndes 1998 och idag finns sju
kvinnor i regeringen. I lokalpolitiken är endast 0,5 procent av de valda kvinnor.
Marockaner boende i utlandet kan endast rösta på plats i Marocko. Vid 2007
års val, som av EU, samt av nationella och internationella valobservatörer
bedömdes vara fria och rättvisa, deltog endast 37 procent av dem som var
inskrivna i röstlängderna.
Inför valen till parlamentets rådskammare 2006 utförde inrikesministeriet
omfattande telefonavlyssning av kandidaterna. Det var inte helt i enlighet med
lagens bokstav, men fick till resultat att ett stort antal personer åtalades för
röstköp. Ett särskilt pressmeddelande från inrikesministeriet, vilket var unikt,
meddelade att ett femtontal valda inte fick inta sina platser (vilket hade givit dem
rättslig immunitet) mot bakgrund av det inträffade. Människorättsorganisationer
har pekat på detta som ett viktigt framsteg för respekten för de mänskliga
rättigheterna i Marocko.
Ett omfattande arbete för att decentralisera politiska beslut till kommuner och
regioner pågår, bland annat med stöd från EU.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Marockos officiella arbetslöshet beräknas uppgå till cirka 10 procent, men den
är sannolikt högre. En högre tillväxt under 2006 skapade fler arbetstillfällen,
men situationen är fortfarande bekymmersam. Många får sin utkomst från
egna jordbruk eller från den inofficiella ekonomin (där också smuggling och
narkotikaodling ingår) och ingår därför inte i statistiken. Det finns också en
stor arbetslöshet på landsbygden. Arbetslösheten bland akademiker fortsätter
att utgöra ett problem. Kvinnors arbetslöshet är högre än männens. Åtgärder
för att skapa fler arbetstillfällen står högt upp på regeringens dagordning.
Minimilönerna är mycket låga i förhållande till kostnadsläget och särskiltkvinnors löner uppgår sällan till miniminivå. Tvångsarbete förekommer inte men situationen är svår för unga flickor som arbetar som hembiträden såväl i fråga om
minimiålder, skolgång, lön som arbetstider (se nedan under barnens rättigheter).

Rätten till facklig anslutning är inskriven i konstitutionen. Uppemot en halv
miljon marockaner, av en arbetsstyrka på cirka 10 miljoner, är medlemmar i
något av landets 17 fackförbund. Strejkrätten är långtgående och har
traditionellt utnyttjats flitigt men det finns en ökad vilja till samförstånd på
arbetsmarknaden. Anställningsskyddet är starkt, till exempel krävs
godkännande i förväg från myndigheterna för att få hävda arbetsbrist som
grund för uppsägning. Avskedade har i många fall framgångsrikt i domstol
kunnat driva frågan om skadestånd från arbetsgivaren. Många arbetsgivare går
dock runt arbetslagstiftningen bland annat genom att systematiskt låta anställda
sluta efter provanställningstiden.
Marocko har anslutit sig till alla den Internationella Arbetsorganisationens
(ILO) centrala konventioner, utom konvention nummer 87 om föreningsrätt
och förhandlingsrätt. Efterlevnaden brister dock i fråga om förbudet mot
barnarbete (se vidare under 15) och icke-diskriminering.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den offentliga sjukvården är bristfällig, men åtgärder vidtas för att förbättra
den inom ramen för kungens initiativ på det sociala området, INDH
(nationella utvecklingsinitiativet), som får stöd bl.a. från EU. De flesta
läkemedel är subventionerade. En allmän sjukförsäkring håller på att införas,
liksom särskilda stöd inom hälsovården till de mest behövande, men det
kommer att ta tid innan reformerna genomförs fullt ut. De allmänna sjukhusen
täcker inte behoven i dagens läge. Privata kliniker av hög standard finns, men
de är ofta för dyra för genomsnittsmarockanen. Ett normalt läkarbesök kostar
cirka 100 marockanska dirham, vilket skall ställas i relation till minimilönen på
cirka 2 000 marockanska dirham i månaden.
Tillgång till sjuk- och hälsovård är sämst på landsbygden, särskilt inom barnoch
mödravården. Fyra av tio förlossningar sker utan utbildad sjukvårdspersonal.
Antalet läkare beräknas till ungefär 16 000 i en befolkning om 31,5 miljoner.
Marockos vaccinationsprogram är kopplat till registrering av nyfödda och har
lyckats relativt väl. Noterbart är att färre flickor än pojkar registreras.
Spädbarnsdödligheten beräknas till 42,5 per tusen födda.

Enligt officiella uppgifter beräknas drygt 2.500 personer leva med aids eller ha
avlidit av sjukdomen och uppemot 20.000 bära på hiv-smitta. Mörkertalet är
sannolikt stort. Informationen om sexuellt överförbara sjukdomar är
omfattande och öppen.
12. Rätten till utbildning
Marockos utbildningssystem var länge åsidosatt. Analfabetismen, som är särskilt
utbredd bland kvinnor på landsbygden (upp till 87 procent), har minskat under
senare år bland de yngre, men ligger fortfarande på höga 43 procent för
personer över 10 år. Utbildningssektorns del av den totala statsbudgeten uppgår
till cirka 6 procent. Skolplikten omfattar sju år, men många hamnar utanför. De
statliga skolorna är avgiftsfria, men skolböcker och uniform (rock) måste köpas.
Klasserna är ofta mycket stora, 50 elever i samma klass är inte ovanligt. Tillgång
till skolor i städerna är god och där fullföljer flertalet barn sin skolplikt. På
landsbygden är situationen betydligt sämre. De som har råd väljer oftast att låta
sina barn gå i privata skolor. Hundratusentals barn mellan 7 och 15 år saknar
grundläggande utbildning; antingen har de aldrig varit inskrivna eller så har
föräldrarna avbrutit deras skolgång i förtid. Nästan 60 procent av dessa är flickor,
endast 7 procent av flickorna går vidare till gymnasiet. Ansträngningar görs för
att höja andelen flickor som får gå i skolan.
Vissa MR-organisationer pekar på den höga analfabetismen som ett av de största
MR-problemen i Marocko. Åtgärder vidtas dock från myndigheterna. Inom
ramen för det nationella utvecklingsinitiativet INDH läggs en särskild betoning
på grundutbildning och innevarande decennium är utsett till
utbildningsdecenniet. Många lokala enskilda organisationer är aktiva inom
utbildningsområdet i samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och
Världsbanken. Utbildning i MR-frågor för lärare och i gymnasieskolorna utförs
både av enskilda organisationer och i statens regi men än så länge i liten
omfattning.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Marocko klassas som nummer 126 av 177 länder på UNDP:s välfärdsindex

(HDI) för 2007, vilket är en tillbakagång sedan förra året. Siffran bör jämföras
med en 108:e plats – också en tillbakagång med tre platser från 2006 – för
inkomst per person. Flertalet indikatorer är sämre i Marocko än i övriga
Nordafrika eller arabvärlden (med undantag för Mauretanien), vilket dock bör
ses i ljuset av att landet inte har några naturresurser i form av olja eller gas.
Socialt och ekonomiskt tyngs Marocko fortfarande av en rad problem trots
omfattande program för utveckling och ett stort bistånd från främst EU.
Fattigdomen är utbredd och ger inte vika. I början av 1990-talet klassades 13
procent av befolkningen som fattig. Idag är motsvarande siffra ca 15 procent.
BNP per capita uppgår till ungefär 1 500 US-dollar. Minimilönen på 2 000
marockanska dirham per månad (knappt lika mycket i kronor) är bara strax över
fattigdomsgränsen på 1 700 marockanska dirham för en familj om fem personer.
Det gör att många med arbete är fast i en sårbar situation utan möjlighet att
jobba sig ur fattigdomen.
De regionala obalanserna är mycket stora och på landsbygden saknar en
överväldigande majoritet tillgång till grundläggande faciliteter som rent vatten
och enkel hälsovård. Däremot har stora ansträngningar gjorts för att bygga ut
elnätet. Ungefär 15 procent av befolkningen bor i undermåliga bostäder utan
tillgång till vatten och sanitet. Även här görs ansträngningar för att minska
slumområdena. Klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste är enorma, någon
fördelningspolitik i egentlig mening finns inte. Många basvaror är dock
subventionerade av staten. Regeringen överväger nu åtgärder för att bättre kunna
rikta subventionerna till de mest behövande.
Kungens nationella utvecklingsinitiativ från 2005, INDH, syftar till att på allvar
bekämpa fattigdomen. Till detta ändamål kommer 10 miljarder marockanska
dirham (cirka 8,5 miljarder svenska kronor) att användas under fem år. Staten
kommer att stå för 60 procent, regioner/kommuner 20 procent och
internationella biståndsgivare, bland annat EU, för de återstående 20 procenten.
Initiativet, som administreras av inrikesministeriet, är ambitiöst, men det är inte

troligt att INDH kommer att ha en avgörande effekt på de allvarliga
socioekonomiska problemen.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Marocko är ett tydligt patriarkaliskt samhälle även om kvinnan legalt sett har en
bättre situation än i flera grannländer. En positiv utveckling under senare år är
att frågan om kvinnans ställning ges en uppmärksamhet den inte hade tidigare.
I media, i den politiska debatten och i det civila samhället förs kampanjer för
jämställdhet. Arbetet bedrivs fortfarande främst av en begränsad elit av
välutbildade och urbaniserade kvinnor och kan därför inte sägas vara en
massrörelse, men i takt med att kvinnliga förebilder lyfts fram finns hoppet om
en bredare samsyn. En viktig symbol är att kungens gemål Lalla Salma har en
aktiv företrädarroll under egen titel (Lalla – prinsessa), eget namn och mycket
modern klädsel, till skillnad från sin svärmor, som benämndes "prinsmodern"
och ytterst sällan förekom i officiella sammanhang. Andra viktiga förebilder –
ministrar, företagsledare, idrottsstjärnor – finns också.
År 2004 infördes en ny familjelagstiftning, Moudawanan, som innebar en stor
förändring på familjerättens område. En uppföljning som Justitieministeriet har
utfört i syfte att skynda på genomförandet av lagen, visar dock att de nya
bestämmelserna ännu inte riktigt följs som avsett. Vissa familjedomstolar
beslutar om mer långtgående undantag från lagen än vad lagstiftarna avsett, till
exempel genom att i alltför stor utsträckning tillåta flickor yngre än 18 år att
ingå äktenskap eller möjliggöra månggifte.
Nästan samtliga socioekonomiska indikatorer pekar fortfarande på att de
marockanska kvinnornas situation är sämre än männens med högre
analfabetism, färre flickor inskrivna i skolan, färre kvinnor med högre
utbildning,
lägre löneläge och sämre möjligheter att göra karriär. Kvinnors arvsrätt förblir

endast hälften av männens. Icke-muslimska kvinnor har ingen arvsrätt efter
sina (muslimska) män. Kvinnor är underrepresenterade på beslutande
positioner både inom politik och näringsliv. Åtgärder för att stärka kvinnans
ställning vidtas från statens sida, bland annat inom ramen för det nationella
utvecklingsinitiativet INDH.

sällan till åtal. Handel med kvinnor, där många marockanskor förs till Europa
eller Mellanöstern, utgör ett problem. Marocko är även ett transitland för
trafficking från övriga Afrika och Asien. Regeringen ser allvarligt på situationen
och söker finna lösningar, men resurserna är bristfälliga. Det stöd som erbjuds
offren är litet. Vissa enskilda organisationer arbetar med stöd till drabbade.

Hustrumisshandel uppges vara vanligt förekommande men anmäls sällan,
eftersom detta uppfattas vara en privat fråga. Större uppmärksamhet har
nyligen givits åt problemet. Familjeministeriet har tidigare i samarbete med
andra myndigheter och FN:s utvecklingsfond för kvinnor (UNIFEM) bland
annat öppnat en jourtelefon för kvinnor som utsatts för våld, men de fåtal
skyddade boenden som finns drivs av enskilda organisationer. Även om
lagstiftningen för att skydda kvinnor finns på plats är det långtifrån självklart
för en kvinna att anmäla sin man. Våld mot gravida kvinnor ska enligt lagen
straffas extra hårt.

Genom en lagändring av medborgarskapslagstiftningen 2007 diskrimineras
kvinnor inte längre. Numera kan marockanska kvinnor föra vidare
medborgarskap till sina barn. En retroaktiv möjlighet att få marockanskt
medborgarskap genom modern har också införts.

Våldtäkt eller sexuella övergrepp straffas också hårt enligt marockansk lag, men
den sociala stigmatisering som följer av övergreppen gör att många offer inte
anmäler. Likaså riskerar en kvinna som anmäler en våldtäkt att själv straffas för
sexuella relationer utanför äktenskapet (ett brott som kan ge fängelse), eller för
prostitution om hon inte kan uppfylla de mycket stränga beviskrav som finns
vid en våldtäkt (i princip att det finns tillförlitliga vittnen). En våldtäktsman som
gifter sig med den våldtagna slipper straff, något som ibland används av
föräldrar som på så sätt anser sig rädda dotterns och familjens ära.

15. Barnets rättigheter
Barnens situation i Marocko präglas av att landet är fattigt, med bristande
skolgång och barnarbete som följd av detta. Många barn, enligt uppgift upp till
10 procent, registreras inte i folkbokföringen (främst flickor på landsbygden
och barn som fötts utom äktenskapet) vilket gör att de senare i livet kan få
svårt att bevisa sin identitet och ålder. Se under punkt 13 rörande
skolutbildning.

Hedersrelaterat våld tycks förekomma, men sällan så allvarligt som mord.
Sexuella trakasserier (såväl fysiska som psykiska) kan straffas med fängelse eller
böter.Det finns en stark stigmatisering av ogifta mödrar, åtminstone i delar av
samhället. Detta leder till att många ogifta mödrar stöts bort av sina familjer.
Många nyfödda barn överges.
Prostitution är förbjudet enligt lag men är vanligt förekommande i städerna
och omfattar såväl män som kvinnor, minderåriga som vuxna. Myndigheterna
har under året ingripit i fall som främst rört omyndiga pojkar. Koppleri leder

Preventivmedel är tillåtna. Abort är förbjudet men utförs både av kvalificerade
läkare och av mindre nogräknade personer. En försiktig debatt om abortfrågan
har inletts under året. Det finns inga uppgifter om att kvinnlig omskärelse
skulle förekomma i Marocko.

Minimiåldern för arbete är 15 år, men drygt en halv miljon barn mellan sju och
14 år uppskattas arbeta, främst inom jordbruket och som hembiträden. Det är
vanligt att barn (i regel flickor) i låg ålder arbetar som hemhjälp i utbyte mot mat
och logi. Dessa petites bonnes tvingas ofta leva under mycket svåra villkor.
Misshandel och sexuella övergrepp förekommer från arbetsgivarnas sida. Ett
lagförslag har lagts fram för att förbjuda anställning av petites bonnes under 15
år.
Antalet gatubarn, som ofta tvingas till prostitution, uppges öka. Hem för
övergivna barn finns (oftast barn födda utom äktenskapet), men drivs nästan

helt av enskilda organisationer med små resurser. Myndigheterna gör numera,
efter påtryckningar från enskilda organisationer, ansträngningar för att gripa
pedofiler (främst utländska turister).
Barnaga är tillåtet och förekommer också i skolorna, men allmänheten, media
och myndigheter reagerar starkt på fall av grov misshandel av barn.
Straffmyndighetsåldern inträder vid 12 år och sedan några år finns särskilda
ungdomsfängelser för barn mellan 12 och 16. Barnsoldater förekommer inte.
Barnens utsatta situation uppmärksammas och flera ministerier driver
tillsammans med enskilda organisationer program för att förbättra situationen,
men resurserna är mycket begränsade. Det nationella utvecklingsinitiativet
INDH innehåller åtgärder för att förbättra barnens situation, särskilt för att
stärka grundskoleutbildningen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Arabiska är det officiella språket i Marocko, men mellan 30-40 procent av
befolkningen har någon av de tre berberdialekterna som modersmål. Under
tiden efter självständigheten 1956 förnekades i viss mån det berbiska arvet
eftersom det ansågs ha sina rötter i en förislamisk kultur. Berbiska namn på
städer och byar arabiserades och undervisning på berberspråk (tamazigh)
motarbetades. Under senare år detta förändrats. Ett kungligt institut för den
berbiska kulturen har inrättats och ett särskilt skriftspråk för tamazigh har
utvecklats. Undervisning i tamazigh sker i något hundratal skolor. Arabiskan
och franskan dominerar fortfarande. (Se också under 8.)
Kristna och judar kan öppet utöva sin religion. Uppskattningsvis finns i
Marocko ungefär 25 000 kristna och 5 000 judar. Kyrkor och synagogor finns,
liksom särskilda judiska domstolar som dömer enligt särskild judisk familjerätt.
Biblar kan säljas på samtliga språk utom arabiska.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella handlingar är förbjudna enligt lag och straffas med böter upp till

motsvarande 1 000 svenska kronor eller fängelse mellan sex månader och tre
år. I praktiken finns en tolerans i samhället under förutsättning att man iakttar
diskretion. Såväl utländska som marockanska personer lever i homosexuella
relationer i Marocko, åtminstone i de större städerna. I delar av samhället finns
dock en stark stigmatisering kring homo-, bi- och transpersoner. Det finns inte
några uppgifter om någon aktiv förföljelse från myndigheternas sida gentemot
homosexuella. De personer som har lagförts för homosexualitet de senaste
åren är nästan uteslutande personer som har gjort sig skyldiga till övergrepp på
barn eller som har anlitat minderåriga prostituerade. Islamistiska krafter har
dock förföljt homosexuella.
Under hösten 2007 skedde upplopp i staden Ksar el-Kebir till följd av
påståenden, bland annat i samband med predikningar i moskéerna, om att en
privat fest skulle ha varit ett homosexuellt bröllop. Personer som närvarade vid
festen har utan bevis dömts till fängelsestraff för ”perverterade handlingar”,
medan personer ur den upphetsade folkmassan endast greps tillfälligt. Även i
andra sammanhang har homosexuella förföljts.
18. Flyktingars rättigheter
Under året har ett avtal mellan Marocko och UNHCR om kontoret i Rabat
äntligen kunnat slutas. Marocko har ratificerat 1951 års flyktingkonvention och
1967 års protokoll. Någon nationell asylprocedur, som stadgas i ett kungligt
dekret från 1957, finns dock inte. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har i
stället gjort bedömningar rörande flyktingstatus. Sedan 2005 har de
marockanska myndigheterna slutat att ge tillfälliga uppehållstillstånd till
asylsökanden. Asylsökande och flyktingar från Afrika söder om Sahara
betraktas därför som illegala invandrare som borde ha sökt asyl i sina
ursprungsländer. De marockanska myndigheterna tolererar att personer som
givits flyktingstatus av UNHCR vistas tillfälligt i landet, men de får inga
uppehållstillstånd. Principen att ingen får återsändas till ett område där han
eller hon har välgrundad fruktan för att råka ut för förföljelse eller omänsklig
behandling, tillämpas. Relativt få flyktingar söker fristad i landet. Marocko är
framför allt ett transitland för tusentals personer från söder om Sahara, som –
liksom många marockaner – försöker ta sig till Europa i jakt på ett bättre liv.

Många av dem befinner sig illegalt i Marocko under kortare eller längre tid och
har på senare år kommit att utgöra ett allt större socialt problem.
Strömmen av flyktingar har dock de senare åren i större utsträckning utvecklats
till att gå från Västsahara och Mauretanien till Kanarieöarna, snarare än via de
spanska enklaverna Ceuta och Melilla. Marocko engagerade sig i frågan genom
att i juli 2006 anordna en EU-Afrika-konferens om migration och utveckling.
Förhandlingar mellan EU och Marocko förs kring ett återtagandeavtal.
Marocko erkänner inte något återtagandeansvar i fråga om
tredjelandsmedborgare. EU ger betydande bistånd för att stärka Marockos
gränskontroller.
19. Funktionshindrades rättigheter
Antalet funktionshindrade i Marocko uppskattas enligt officiell statistik till
cirka 1,5 miljoner eller 5 procent av befolkningen, andra beräkningar pekar på
att antalet kan vara så högt som 3 miljoner. Situationen för dem med ett eller
flera funktionshinder är svår. Trots statliga försök att i högre grad integrera
funktionshindrade i samhället beror de funktionshindrades situation i hög grad
på privata initiativ. Tidigare tabun kring funktionshindrade tycks vara på väg att
försvinna och deras situation uppmärksammas numera i media. Ett fåtal
dagcentra och skolor för fysiskt funktionshindrade finns i några av de större
städerna men dessa får ännu inget statligt stöd utan är helt finansierade av medel
från föreningar och donationer från företag och privatpersoner.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
En öppen dialog mellan frivilligorganisationerna och statliga myndigheter
förekommer och ökar i omfattning. Människorättsorganisationerna uppger att
de kan bedriva sitt arbete fritt, även om det förekommer att demonstrationer
inte ges tillstånd. Se även under punkt 8. Uppmärksamheten för
människorättsorganisationernas arbete i media är stor och en fri och öppen
debatt om mänskliga rättigheter pågår ständigt. De viktigaste organisationerna
är: Association Marocaine des Droits de l´Homme (AMDH) grundad 1979 och

Organisation Marocaine des Droits Humains (OMDH) grundad 1988.
Ytterligare två enskilda organisationer bildades 1999; Forum Marocain de verité
et justice (FVJ) av offer för försvinnanden samt efterlevande familjemedlemmar,
samt organisationen Observatoire Marocain des Prisons (OMP) av bland annat
jurister, journalister och tidigare fångar för att tillvarata fångars rättigheter.
Amnesty International etablerade sig 1998 i Marocko och har nu flera kontor
runt om i landet. Även Transparency International finns i Marocko.
Situationen är annorlunda i Västsahara, se rapport om mänskliga rättigheter i
Västsahara 2007.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Inom ramen för associationsavtalet mellan EU och Marocko förs en
regelbunden dialog om de mänskliga rättigheterna bland annat i en särskild
kommitté. Marocko är det land i Mellanöstern- och Nordafrika-regionen, med
vilket ett sådant arbete har hunnit längst. Som en del av grannskapspolitiken
(ENP) stöder EU också ett stort antal projekt i Marocko till stöd för mänskliga
rättigheter. Stöd ges bland annat till översyn av brottslagstiftningen, den
nationella planen för mänskliga rättigheter och till uppföljningen av IER:s
arbete. Andra, mer traditionella, biståndsprojekt bidrar till att stärka
åtnjutandet av de ekonomiska och sociala rättigheterna. Ett centrum för
dokumentation och utbildning har inrättats med stöd av FN:s högkommissarie
för mänskliga rättigheter, OHCHR. Centret har inlett ett samarbete med Raoul
Wallenberg-institutet. Sverige, via Sida, har också bidragit till utbildning av
domare om mänskliga rättigheter samt till en studie om rättssystemen i de
södra och östra Medelhavsländerna.

Mänskliga rättigheter i Västsahara 2007
ALLMÄNT
Västsahara är sedan början av 1960-taletupptaget på FN:s lista över icke
självstyrande områden som skall avkoloniseras. Då var området en spansk
koloni och gick under namnet Spanska Sahara. En svårlöst konflikt råder sedan
1975 om områdets status mellan Marocko och den västsahariska
befrielserörelsen Polisario. Marocko hävdar att Västsahara är en del av
Marocko (”de sydliga provinserna”), medan Polisario driver rätten till
självbestämmande för västsaharierna, som även innefattar rätten till ett
självständigt Västsahara.
År 1988 ställde sig Marocko och Polisario bakom FN:s fredsplan för
Västsahara och en FN-styrka, MINURSO, upprättades år 1991. Styrkan
övervakar vapenvilan och har även i uppdrag att genomföra en folkomröstning
om områdets status. MINURSO har däremot inte något uppdrag att övervaka
situationen för de mänskliga rättigheterna. Den planerade folkomröstningen
enligt fredsplanen har inte kunnat genomföras då parterna inte kunde enas om
vilka som skulle få delta i folkomröstningen. På förslag av FN:s
generalsekreterare beslöt säkerhetsrådet istället år 2000 att politiska
förhandlingar skulle inledas mellan parterna under ledning av
generalsekreterarens personliga sändebud. Mellan 2001 och 2004 lades flera
förslag fram av det dåvarande personliga sändebudet James Baker. Dessa
förkastades dock antingen av Marocko eller Polisario.
Under 2007 lade Marocko och Polisario fram var sin plan och på basis av dessa
uppmanades de av säkerhetsrådet att inleda villkorslösa förhandlingar i god tro
för att nå en snar lösning på konflikten. Den marockanska planen är ett förslag
om långtgående autonomi för Västsahara inom Marocko. Polisarios förslag är
en utveckling av Baker II-planen och utmynnar i en folkomröstning som även
innehåller alternativet självständighet. Båda förslagen ligger till grund för
förhandlingar och har behandlats lika av FN även om säkerhetsrådet särskilt

välkomnat Marockos ansträngningar som ”seriösa och trovärdiga”. Under
året har två förhandlingsomgångar ägt rum under ledning av det nuvarande
personliga sändebudet Peter van Walsum utan att man kommit in på
substansfrågorna. Överenskommelse finns om att fortsätta förhandlingarna
under 2008.
Genom insatser av UNHCR i samarbete med MINURSO har
förtroendeskapande åtgärder genomförts sedan 2004 för att närma saharierna i
lägren och i Västsahara. Detta har bland annat ordnats genom
telefonförbindelser och ett besöksprogram. Sedan ”den gröna marschen” år
1975 administreras Västsahara av Marocko och Marocko har därmed ett
särskilt ansvar för att värna om mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.
Situationen i fråga om mänskliga rättigheter i Västsahara granskas i denna
rapport utifrån det skydd marockanska lagar och myndigheter ger. Denna
rapport tar bara upp de frågor där uppgifter finns om att situationen för de
mänskliga rättigheterna (MR) skiljer sig från vad som gäller i Marocko.
Rapporterna bör därför läsas tillsammans. Rapporten innebär inte att
regeringen tar ställning i frågan om områdets framtid och suveränitet.
Sedan Marockos inmarsch i Västsahara år 1975 befinner sig ett stort antal
västsahariska flyktingar i läger kring staden Tindouf i sydvästra Algeriet. Det
exakta antalet är oklart eftersom biståndsorganisationerna av politiska skäl inte
tillåtits göra någon folkräkning. Beroende på källan varierar uppgifterna mellan
90 000 och 160 000. Situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i lägren
kring Tindouf behandlas i rapporten för Algeriet.
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Uppgifter om situationen för de mänskliga rättigheterna i Västsahara förblir
knapphändiga och svåra att verifiera. Uppgift står ofta mot uppgift och mycket
information som förmedlas är politiskt färgad. Den olösta frågan om områdets
framtid bidrar till att den process mot ökad demokrati och frihet som märkts i

Marocko under senare år inte har varit lika påtaglig i Västsahara. Med
hänvisning till behovet av säkerhet finns risk att den marockanska
ordningsmakten inte respekterar medborgerliga och politiska rättigheter.
Rapporter om fysiska övergrepp och utomrättsliga frihetsberövanden
förekommer. Förenings- och yttrandefriheten förblir begränsad. En del
positiva tecken finns dock. Under senare delen av 2007 tycks polisbrutaliteten
ha minskat något. Befäl ur ordningsmakten i både Marocko och Västsahara har
under året fått undervisning om mänskliga rättigheter, delvis finansierad av
EU, för att de i sin tur ska kunna lära ut till sina underordnade. Ytterligare ett
positivt tecken är att det statliga rådet för mänskliga rättigheter, Conseil
Consultatif des Droits de l’Homme,(CCDH), som bland annat har till uppgift att
följa upp riktlinjerna från IER (se Marocko-rapporten), har öppnat ett kontor i
Laayoune. Kontoret betalar ut skadestånd till personer som blev offer för
grova övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna under kung Hassan
II:s styre under 60-, 70- och 80-talen. Kontoret tar också emot enskilda
klagomål och arbetar för en bättre förståelse för respekten för de mänskliga
rättigheterna.
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) besökte under 2006
såväl Västsahara som lägren i Tindouf. Besöket gjordes mot bakgrund av den
försämrade MR-situationen i Västsahara efter demonstrationerna i Laayoune i
slutet av maj 2005. Demonstrationerna utvecklades till protester också på andra
håll. I sin rapport konstaterade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,
OHCHR, att MR-situationen på båda sidor var allvarlig, i synnerhet i
Västsahara.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Se rapporten om Marocko.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga rapporter om utomrättsliga avrättningar. Däremot finns många

uppgifter från trovärdiga källor om brutalt våld eller tortyr från
ordningsmaktens sida. En del positiva tecken finns dock. Under senare delen
av året tycks polisbrutaliteten ha minskat något. En trolig anledning till den
förbättrade situationen är att de två poliser som 2005 misshandlade en
självständighetsaktivist till döds, under 2007 har dömts till fängelse och skiljts
från sina tjänster. Detsamma har skett med poliser i Marocko som gjort sig
skyldiga till övervåld med dödlig utgång. Att färre demonstrationer ägt rum och
att poliser i viss utsträckning gått över från fysiska till verbala hot kan enligt
vissa bedömare också ha bidragit.
Personer som har anmält att de har blivit utsatta för tortyr har i flera fall fått
träffa läkare i enlighet med marockansk lag, men uppvisade skador har inte
bedömts vara resultat av tortyr. Inte heller tycks anmälda fall ha lett till
undersökningar enligt den nya lagen mot tortyr (se rapporten om Marocko).
Något dödsfall till följd av tortyr eller brutalt våld har inte rapporterats sedan
den 30 oktober 2005. Fängelset i Laayoune – Casa Negra, som byggdes under
den spanska tiden – är, liksom många fängelser i Marocko, starkt överbelagt.
Ansträngningar görs från de marockanska myndigheternas sida för att förbättra
situationen i fängelserna. Som nämnts ovan har CCDH börjat betala ersättning
till de personer som drabbades av förtrycket under Hassan II:s styre.
4. Dödsstraff
Se rapporten om Marocko.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Personer som är – eller misstänks vara – självständighetsaktivister, liksom deras
familjer, drabbas enligt trovärdiga källor av omfattande förtryck. Kortare
frihetsberövanden utan uppenbar anledning och husrannsakningar med
skadegörelse av privategendom är vanligt förekommande, liksom våld från
ordningsmaktens sida. Situationen föranledde år 2006 den ansvarige för
mänskliga rättigheter inom Conseil royal consultatif des affaires sahariennes –
det kungliga rådet för sahariska frågor, att offentligt protestera mot övergreppen.
Efter protesten blev det vanligare att personer som utsattes för våld från

ordningsmakten blev bortförda till andra ställen än till polisstationer för att
misshandlas och sedan släppas. Enligt vissa bedömare indikerar detta möjligen
att myndigheter på högre nivå inte står bakom dessa handlingar. Under de sista
månaderna av 2007 tycks polisbrutaliteten ha förändrats till att mer bestå av
hot, inklusive sexuella sådana.
Den marockanska staten förnekar att någon hålls fängslad enbart för sina
politiska åsikters skull. Flera människorättsorganisationer hävdar motsatsen, men
uppskattningarna av antalet samvetsfångar varierar. Flera fall rör saharier som
fängslats för att ha propagerat för ett självständigt Västsahara, vilket inte är
tillåtet enligt marockansk lag. Detta gäller t.ex. Brahim Sabbar och Ahmed Sbai,
som under året dömts för otillåten sammanslutning och våldsam protest. Sbai
frigavs dock i december 2007. Från de marockanska myndigheternas sida hävdas
att de fängslade har gjort sig skyldiga till "vanliga" brott, vilket förnekas av
aktivisterna. Opartiska bedömare pekar på att vissa personer som anser sig vara
politiska fångar har dömts för sabotagebrott. Självständighetsaktivisterna begär
ofta att samvetsfångar och övriga intagna ska skiljas åt i fängelset.
Självständighetsaktivister och människorättsaktivister från Västsahara har tidvis
haft svårt att få pass, men många av dem har kunnat resa till bland annat Europa
utan problem. Några restriktioner för resor inom landet finns inte, med
undantag för vissa områden som ännu inte rensats från minor.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
FN-organet OHCHR har lyft fram att principen om rättvis prövning inför
domstol inte respekteras i Västsahara. Alla som ställs inför domstol får
försvarsadvokat i enlighet med marockansk lag. Försvarsadvokater, som
företräder självständighetsaktivister, uppger dock att de sällan får gehör i
domstolen för påpekanden om att erkännanden framtvingats med brutalitet.
Domstolarna godkänner ytterst sällan läkarundersökning av personer som
uppger att de har torterats eller misshandlats av ordningsmakten, trots att
marockansk lagstiftning ger den möjligheten.

7. Straffrihet
Instansens för rättvisa och försoning (IER) arbete (se rapporten om Marocko)
omfattade också Västsahara och det förtryck som drabbade personer där och
området som sådant under kung Hassan II. Västsahara tillhör de områden, där
särskilda insatser görs inom ramen för det kollektiva ersättningsprogrammet,
bland annat med stöd av EU. Som nämnts ovan betalas individuella
ersättningar ut av CCDH.
Företrädarna för ordningsmakten i Västsahara tycks, enligt trovärdiga källor, i
större utsträckning åtnjuta straffrihet för brutalitet och övervåld än i Marocko
när det gäller handlingar begångna mot självständighetsaktivister. (Jfr dock
under 3.) Enligt uppgift rör det sig om en mindre grupp personer inom
ordningsmakten som gör sig skyldiga till flertalet övergrepp. De marockanska
myndigheterna hävdar att ordningsmakten uppträder på samma sätt i hela
landet, men att den i Västsahara provoceras genom våldshandlingar.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Även om det råder en större yttrandefrihet sedan några år, så är Marockos
överhöghet över Västsahara fortfarande ett mycket känsligt kapitel som inte får
ifrågasättas. Polisarios flagga får inte visas offentligt. Polisarios och Polisario
närstående föreningars hemsidor blockeras, åtminstone tidvis, också för
marockanska användare.
Befolkningen i Västsahara har små möjligheter till direkt, personlig kontakt
med omvärlden, men de får regelbundet information via Internet. I synnerhet
utländska journalister, diplomater eller företrädare för enskilda organisationer
bevakas under resor i regionen. Den starka närvaron av marockansk militär gör
att få vågar vittna om kränkningar. Rädslan för repressalier är stor och i de fall
rapporter nått omvärlden är det ofta i efterhand. Samtidigt finns det flera
organisationer, som är mycket aktiva med att informera elektroniskt om
övergrepp.
Västerländska journalister och MR-organisationer som Human Rights Watch
har kunnat besöka Västsahara under året. Däremot har journalister och andra

personer, som av de marockanska myndigheterna misstänks vara alltför
Polisario-vänliga, avvisats från området, vilket drabbade en svensk journalist
under 2007. Nordiska diplomater i Rabat har, trots påstötningar på hög nivå,
inte fått klartecken att resa till Västsahara för att träffa företrädare för olika
åsikter.
Förenings- och mötesfrihetens åtnjutande är nära länkad till berörda personers
eller organisationers inställning till frågan om självbestämmande. Flera
nationella MR-organisationer har med tillstånd från myndigheterna fungerade
lokalsektioner i Västsahara. Internationella rödakorskommittén finns på plats.
Däremot har en förening, som kallar sig Association Sahraouie des Victimes des
Violations Graves des Droits Humains Commises par l'Etat Marocain (Sahariska
föreningen för offer för grova MR-övergrepp utförda av den marockanska
staten) inte fått tillstånd att verka som förening. Det gäller också Collectif des
défenseurs saharaouis des droits de l’homme (Sahariska försvararna av
mänskliga rättigheter), som även arbetar för självbestämmande genom
folkomröstning.
Demonstrationer för ett självständigt Västsahara tillåts inte. Otillåtna
demonstrationer leder ofta till ingripanden från ordningsmakten. Även i
Marocko förekommer att sahariska studenter demonstrerar för ett självständigt
Västsahara, vilket under 2007 bland annat inträffade i samband med en första
maj-demonstration. Protester har också ägt rum i samband med konflikter
mellan sahariska och marockanska studenter, som påstås haft sin upprinnelse i
att de sahariska studenterna får bättre ekonomiska villkor från den
marockanska staten. En ung saharisk studentska, som även träffat svenska
myndigheter, uppger att hon blivit blind på ett öga sedan hon misshandlats av
ordningsmakten i samband med en demonstration för ett självständigt
Västsahara i Marrakech.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Sedan 1977 har lokalval organiserats i Västsahara. Valen kontrolleras och
övervakas av marockanska myndigheter. Vid det marockanska parlamentsvalet

2007 fanns inte några internationella valobservatörer på plats i Västsahara,
däremot nationella sådana, som hade utbildats med stöd av EU. Personer som
öppet agerar för självständighet är i praktiken inte valbara. Valdeltagandet i 2007
års marockanska parlamentsval var betydligt högre i Västsahara än i Marocko.
Deltagandet i Dakhla uppgick till närmare 75 procent av den röstberättigade
befolkningen och cirka 65 procent i Laayoune, i jämförelse med 37 procent
totalt i Marocko. Samtliga platser som representerar Västsahara i Marockos
parlament innehas av saharier som erkänner Marockos överhöghet över
området.
Det kungliga rådet för Västsahariska frågor, CORCAS, består enbart av
utsedda personer.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten i Västsahara är stor särskilt bland den sahariska befolkningen.
Det finns inga tillgängliga uppgifter om att situationen skulle skilja sig från
Marocko på övriga områden. Se vidare rapporten om Marocko.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det finns inga tillgängliga uppgifter om att situationen skulle skilja sig från
Marocko. Se rapporten om Marocko.
12. Rätten till utbildning
Det finns inga uppgifter om att situationen skulle skilja sig från vad som gäller i
Marocko. På vissa håll uppges dock läskunnigheten överstiga genomsnittet i
Marocko, trots att den var betydligt lägre innan 1975. Även andelen barn, som
går i skolan uppges vara något högre i Västsahara. Se rapporten om Marocko.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den marockanska staten har gjort stora ekonomiska satsningar i Västsahara,
vilket gjort att levnadsstandarden i Laayoune överstiger den i många städer av
motsvarande storlek i Marocko. Trots detta lever en stor andel av befolkningen

i fattigdom utan tillgång till rent vatten, grundläggande hälsovård eller drägligt
boende. Utbildningsnivån är låg och analfabetismen utbredd. Västsahara tillhör
de områden som särskilt valts ut för stöd enligt det nationella
utvecklingsprogrammet INDH (se rapporten om Marocko).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Det finns inga tillgängliga uppgifter om att situationen skulle skilja sig från vad
som gäller i Marocko. Se rapporten om Marocko.
15. Barnets rättigheter
Det finns inga tillgängliga uppgifter om att situationen skulle skilja sig från
Marocko. Se rapporten om Marocko.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det finns inga tillgängliga uppgifter om att situationen skulle skilja sig från
Marocko. Se rapporten om Marocko. Radio- och TV-sändningar på lokala
språk finns i Västsahara.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns inga tillgängliga uppgifter om att situationen skulle skilja sig från vad
som gäller i Marocko. Se rapporten om Marocko.
18 Flyktingars rättigheter
Det finns inga tillgängliga uppgifter om att situationen skulle skilja sig från vad
som gäller i Marocko. Se rapporten om Marocko.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga tillgängliga uppgifter om att situationen skulle skilja sig från vad
som gäller i Marocko. Se rapporten om Marocko.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
De MR-organisationer som tillåts arbeta i Västsahara uppger att deras
företrädare där övervakas i större utsträckning än i Marocko. I synnerhet gäller
det personer som uttryckt sympati för självständighet. MR-aktivister uppger
också att de kontrollerats mer noggrant av ordningsmakten efter att ha haft
internationella kontakter om situationen i Västsahara.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Övervakning av mänskliga rättigheter ingår inte i MINURSOS mandat. Frågan
om de mänskliga rättigheterna i Västsahara följs bland annat av Sverige och
EU, samt av internationella och svenska enskilda organisationer. En
regelbunden dialog förs med marockanska myndigheter och
Västsaharakonflikten berörs regelmässigt i de olika fora som EU upprättat inom
ramen för ett omfattande samarbete med Marocko. Frågan tas också regelbundet
upp i bilaterala kontakter mellan Sverige och Marocko.

Sven Wimnell 4 maj 2011:
Mänskliga rättigheter i Afrika (söder om
Sahara) 2007.
Enligt: Afrika (söder om Sahara), Regeringens webbplats om
mänskliga rättigheter. Den 4 maj 2011.
Webadress: Afrika (söder om Sahara), Regeringens webbplats om
mänskliga rättigheter
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Mänskliga rättigheter i Mauretanien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Efter en internationellt fördömd statskupp i augusti 2005 har en övergång till civilt
styre genomförts såsom militärjuntan tidigare utlovat. Under hösten 2006 hölls val
till parlamentet och kommunerna. I enlighet med den nya grundlag som begränsar
utövningen av presidentmakten till högst två mandatperioder hölls presidentval
hållits i mars 2007. Den nye presidenten Abdallahi har fortsatt
demokratiseringsprocessen, en process som fått starkt stöd både i Mauretanien och
av det internationella samfundet.
Den nya regeringen har på kort tid gripit sig an två svåra frågor, nämligen slaveriet,
som redan tidigare var formellt avskaffat men nu även är kriminaliserat, samt frågan
om konkreta åtgärder för att svarta befolkningsgrupper, vilka fördrevs från landet
1989, skall kunna återvända. Flera svarta mauretanier har fått framträdande poster
inom stat och regering. Demokratiska framsteg fortsätter på flera områden. Pressen
anses vara i det närmaste fri medan etermedierna alltjämt är statliga även om
televisionen blivit öppnare. Den offentliga politiska debatten har ökat. Reformer har
genomförts inom rättssektorn. Flera organisationer för mänskliga rättigheter som
tidigare varit förbjudna har officiellt erkänts av regeringen och tar aktivt del i
dialogen mellan regeringen och civila samhället. Det kommer dock att krävas tid
innan reformerna ger resultat i det mycket traditionella, etniskt segregerade och
hierarkiskt stratifierade mauretanska samhället.
Brister i respekten för mänskliga rättigheter består, bland annat diskriminering av
kvinnor, barn och vissa etniska grupper. Efter kvotering till parlament ökade
kvinnornas representation avsevärt och i regeringen finns nu kvinnor Vissa etniska
och språkliga minoriteter är diskriminerade i arbetslivet och inom
utbildningssystemet. Uppgifter om slavliknande förhållanden rapporteras alltjämt.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Mauretanien har ratificerat följande konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR), men inte tillhörande tilläggsprotokoll om
individuell klagorätt respektive dödsstraffets avskaffande.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, Convention on
the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, Convention
on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
Tilläggsprotokollet om enskild klagorätt har inte undertecknats.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (CAT). Tilläggsprotokollet om förebyggande av
tortyr har varken ratificerats eller undertecknats.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC). Tilläggsprotokollen om barn i väpnad konflikt har varken ratificerats eller
undertecknats. Däremot har tilläggsprotokollet om handel med barn, om
barnprostitution samt barnpornografi tillträtts i april 2007.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, och det
tillhörande protokollet från 1967.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
- Konventionen om skydd av migrantarbetare och deras familjemedlemmars
rättigheter har tillträtts i januari 2007.
Mauretanien har lämnat allmänt formulerade reservationer till CEDAW och CRC
med hänvisning till sharialagar. Rapporteringen till konventions -kommittéerna har
varit oregelbunden.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tortyr av fångar och frihetsberövade uppges ha förekommit tidigare. Huruvida detta

förändrats under övergångsregeringens tid är okänt. Erkännanden av
fängslade islamister som hävdat att dessa framtvingats efter tortyr underkändes av en
domstol vid rättegångar i juni och nästan alla åtalade frigavs.
Säkerheten i vissa fängelser har förbättrats, men situationen påverkas av omoderna
anstalter samt undermåliga humanitära förhållanden. Sanitetsförhållandena uppges
vara bristfälliga vilket medför att sjukdomar som tuberkulos är vanligt
förekommande. Mediciner är en bristvara och i den mån de förekommer
tillhandahålls de av enskilda organisationer.
Trots att slaveriet har varit förbjudet enligt lag sedan 1981 förekommer fortfarande
uppgifter om slavliknande förhållanden samt diskriminering av tidigare slavar.
Hjälporganisationen SOS Esclaves har erkänts av regeringen och verkar aktivt. Den
nya regeringen har brutit de tabun som omgärdat slaveriet, vilket nu straffbelagts.
Regeringen har förberett sociala och ekonomiska åtgärder för att inlemma frigivna
slavar eller deras ättlingar i samhället.
4. Dödsstraff
Dödsstraff kan enligt lag utdömas för brott som hotar statens säkerhet, våldtäkt av
minderårig samt för homosexualitet. Den senaste avrättningen ägde rum 1987.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden av såväl polis som av säkerhetsstyrkor under den
tidigare regimen har rapporterats, men förefaller ha minskat efter övergången till
civilt styre.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Grundlagen liknar Frankrikes men är starkt påverkad av islamsk rätt. Mauretansk
nationell lagstiftning hänvisar i allmänna ordalag till sharia (islams religiösa lag)
som rättskälla och den är grunden för den traditionella lagstiftningen och
lagtolkningen i både civilrätt och straffrätt. I övrigt präglas rättsväsendet framförallt
av det franska systemet. Kännedomen om det senare är svag och rättsliga beslut
anses följa traditionen eller religiösa ledares avgöranden.

Reformer har genomförts inom rättsväsendet, vilka torde ha haft ringa
genomslagskraft till följd av bristande kontroll av juridiska institutioner och svag
institutionell kapacitet. Nationella organisationer för mänskliga rättigheter har
tidigare kritiserat rättsväsendet för att i praktiken inta handla oberoende utan vara
underställt den verkställande makten. Den nya regeringen har
förklarat att rättsväsendets svaga kapacitet skall stärkas liksom dess oberoende men
detta kommer att kräva tid.
Det finns skillnader i domstolarnas behandling av män och kvinnor.
Många våldtäktsoffer betraktas som prostituerade, men kvinnor hejdas sällan av
polisen vid förseelser.
Ärenden rörande brott begångna av barn mellan 7 och 18 år behandlas sedan år 2000
av en specialdomstol. Dessutom finns en ungdomsbrigad inom polisen. I stället för
fängelsestraff utdöms vistelse på ungdomsanstalt, men det finns endast en anstalt
som i praktiken är ett ungdomsfängelse. Pojkar separeras från män, se ovan, men
flickor och kvinnor finns i samma fängelse. Barn mellan 16 och 18 kan berövas
friheten men skiljs alltså från vuxna.
7 . Straffrihet
Efter statskuppen i augusti 2005 utlyste den nya militärregeringen en allmän amnesti
för politiska brott. Ett tjugotal åtalade som fängslats för terrorism genom samröre
med en islamistisk salafitisk grupp undantogs dock från amnestin. Under
rättegångarna anklagade några av de åtalade polisen för att ha framtvingat
bekännelser under tortyr. Alla utom en åtalad frikändes av domstolen. Ingen av de
för tortyr utpekade poliserna har såvitt bekant ännu åtalats. Uppgifter gör gällande att
anmälningar rörande slaveri regelmässigt ignoreras av domstolarna.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den mauretanska grundlagen garanterar yttrandefrihet. Tryckfriheten uppges under
det senaste året ha förbättrats avsevärt, från att ha varit starkt begränsad i form av
förhandscensur och granskning av inrikesministeriet. Krav på förhandsgodkännande
för publicering har avskaffats genom en ny presslag. Bristen på en
pressfrihetstradition och journalist- utbildning har lett till vissa överdrifter och

anklagelser om förtal. TV och radio är fortfarande kontrollerad av staten men tillåter
en betydligt friare politisk debatt nu än tidigare. Som resultat av liberaliseringen har
en s k medborgarnas radiostation inrättats i samarbete med nationella radion.
Valprocesserna var lugna och rätten till mötes- och föreningsfrihet uppges ha
respekterats.
Grundlagen slår fast att Mauretanien är en islamisk republik och att alla dess
medborgare är muslimer. De få kristna som finns i landet kan emellertid utöva sin
religion. Att bedriva mission för andra religioner betraktas emellertid som ett försök
att undergräva samhällsstrukturen och är förbjudet. Politiska partier med religiös
inriktning är enligt lag förbjudna. Detta har lett till att ett par politiska partier som
kallat sig islamiska förbjudits. Under senare delen av året
blev dock ett parti som betecknats som ”moderat islamiskt ” tillåtet, Tawassoul,
under ledning av Jamil Mansour.
Alla moskéer utgör enligt ett beslut från 2003 offentliga miljöer och kontrolleras
därmed av regeringen. Regeringen har lagstadgad rätt att begränsa distribution,
framställning och import av religiös litteratur som inte är muslimsk.

övergångsregeringen Ely Ould Mohamed Vall har trätt tillbaka. Ingen av
militärrådets medlemmar fick ställa upp i valet, men delar av den gamla
militärledningen finns dock kvar bakom den nye presidenten. Arméns politiska roll
är i praktiken förmodligen relativt betydande efter att i decennier ha styrt landet.
Partier i opposition till det gamla militärregimen fick ungefär lika många platser i
parlamentet som de så kallade oberoende ledamöterna, av vilka många anses ha nära
band till den förra regimen. Då politiska partier med religiösa förtecken är förbjudna
kandiderade politiker som betecknat sig som islamister såsom oberoende ledamöter
till parlamentet. Det är oklart vilket stöd islamiska grupper har bland befolkningen i
slumområden i städerna, eller på landbygden.
Andelen kvinnor inom de politiska institutionerna har traditionellt varit mycket låg i
Mauretanien. Inför kommunala val och parlamentsval 2006 infördes kvotering av
kvinnliga ledamöter. Resultatet av parlamentsvalen visar att 18 procent av invalda
ledamöter är kvinnor och i de kommunala råden 30 procent. Dessutom har kvinnliga
ministrar liksom ambassadörer utnämnts.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Civilt styre har genomförts av övergångsregimen, som i likhet med den nya civila
regeringen gjort flera framsteg i demokratiseringsprocessen. Denna har fått ett tydligt
stöd av det internationella samfundet. Det militära råd som styrt landet efter
militärkuppen har i en lugn atmosfär genomfört en folkomröstning om ny grundlag
sommaren 2006, som begränsar presidentens mandattid till fem år, det vill säga han
kan endast återväljas en gång. Parlaments- och kommunalval under hösten 2006 och
presidentval i mars 2007 genomfördes med ett stort antal internationella
valövervakare från EU och Afrikanska unionen (AU), som betecknat valen som
rättvisa och transparenta och de kanske friaste i regionen.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten är mycket utbredd i det fattiga landet, officiellt över 30 procent men i
praktiken betydligt högre. Den informella sektorn dominerar och ger inte ens
existensminimum för de samhällsskikt som rangeras lägst i det mycket traditionella
samhället och där många levt under slavliknande förhållanden. Ungefär hälften lever
på mindre än en US-dollar per dag. Mauretanien har ratificerat Internationella
arbetsorganisationen ILO:s åtta centrala konventioner. Tillämpningen av
konventionerna ifrågasätts dock bland annat utifrån uppgifter om att slaveri eller
slavliknande förhållanden alltjämt förekommer. Rätten till facklig anslutning samt
strejkrätten är fastställda i lag, och fackliga organisationer tillåts verka men har en
undanskymd roll.

President Abdellahi vann presidentvalen knappt över oppositionsledaren Ould
Daddah, som fått en officiellt erkänd ställning som oppositionsledare. En ny regering
har tillsatts dominerad av yngre tjänstemän. Kuppledaren, tillika presidenten i

Att endast arabiska är officiellt språk har kritiserats av inhemska organisationer
verksamma för de mänskliga rättigheterna, eftersom de anser att det utgör en
lagstadgad diskriminering i arbetslivet av dem som inte behärskar detta språk.

Franska är officiellt arbetsspråk inom förvaltningen vid sidan av arabiskan.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Landets sjukvårdssystem uppvisar stora brister. Antalet sjukhusplatser och
vårdinrättningar är otillräckligt, framförallt på landsbygden. Bristerna på kvalificerad
personal och tillfredsställande utrustning är stora. Det finns endast en läkare per 10
000 invånare och cirka 40 procent av befolkningen har mer än fem kilometer till
närmsta hälsostation (över 65 procent på landsbygden). Regeringen arbetar aktivt
med dessa frågor. Tillgången till olika former av vård har ökat under den senaste 10årsperioden, men uppges vara ojämnt fördelad över regionerna i landet.
Mödradödligheten har visserligen sjunkit men är fortfarande en av de högsta i
Västafrika, 747/100 000. Samma gäller för spädbarnsdödlighet som de senaste åren
sjunkigt från tolv procent till knappt åtta procent. Hög dödlighet bland spädbarn och
barn under fem år beror framförallt på bristen på rent vatten (diarré) och akuta
luftvägsinfektioner, malaria, ett icke heltäckande vaccinationsprogram, samt hög
kronisk undernäring bland barn, som uppgår till cirka 30 procent.
12. Rätten till utbildning
Sedan 2003 är grundskolan obligatorisk för barn upp till 16 år. Under senare år
uppges över 90 procent av barnen ha börjat skolan men andelen elever som slutar sin
grundskoleutbildning i förtid är mycket stor. Uppskattningsvis 56 procent fullföljer
inte de första sex åren. Satsningar på flickors utbildning har gett vissa resultat. 2005
utgjorde flickor 46 procent av eleverna i skolan efter sjätte året. Kvalitén på den
offentliga skolan anses dock låg och stadsbor som har finansiella möjligheter sätter
sina barn i privata skolor. Franska har återinförts i statliga skolor vid sidan av
arabiskan. Privata skolor får undervisa även i språken wolof, soniké och pular.
Många barn hamnar helt utanför utbildningssystemet. I princip alla barn går i
koranskolor mellan fem och sju år och lär sig vissa grunder i arabiska.
Analfabetismen uppskattas till ungefär 36 procent för män och 65 för kvinnor.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Enligt officiell statistik (2004) lever 47 procent av befolkningen under

fattigdomsgränsen. I stad respektive landsbygd uppges motsvarande andel vara 29
och 59 procent. Mauretanien ligger på 153:e plats av 177 länder i FN:s
utvecklingsindex. Regeringen har uttalat en avsikt att bekämpa den utbredda
fattigdomen. Vissa framsteg kan noteras men mycket återstår för att Mauretanien
skall ha en chans att nå upp till FN:s millenniemål.
Tre fjärdedelar av landets invånare bor i städerna, främst i Nouakchott, där mer än
halva befolkningen bor. På grund av en omfattande flykt från landsbygden av främst
yngre män ökar den urbana befolkningen kraftigt. Drygt 40 procent av befolkningen
är under 15 år.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor i Mauretanien har i jämförelse med många andra muslimska länder en
ganska betydande frihet, trots familjelagen från 2005 och trots en bestående
diskriminering. Det finns krafter och organisationer som strävar efter att stärka
kvinnans rättigheter. För att öka andelen kvinnor på politiskt beslutsfattande nivå
infördes i den nya grundlagen krav på kvotering vid kommunala val och
parlamentsval 2006. Detta resulterade som nämnts i att 18 procent av de invalda
parlamentsledamöterna är kvinnor, och 30 procent är kvinnor i de kommunala råden.
Vissa rättigheter för kvinnan beträffande egendom och vårdnad av barn finns
reglerat i lag, vilket tillämpas i större utsträckning i stadsområden än på
landsbygden.
Månggifte är tillåtet enligt lagen för män. En man kan välja att gifta sig med
ytterligare kvinnor utan medgivande från sin hustru. Skilsmässa är möjlig och är
mycket vanligt och ofta på kvinnans initiativ, och innebär inte någon allmänsocial
stigmatisering för kvinnorna. För att gifta sig krävs endast två vittnen och äktenskap
registreras ofta inte. Män och kvinnor behåller sin separata egendom i äktenskapet
och vid skilsmässa kan de behålla sin enskilda egendom om inget noterats.

Traditionen uppges föreskriva att mannen lämnas bostaden till kvinnan. Såvida
modern har vårdnaden måste mannen i princip betala underhåll för pojkar upp till
elva år och flickor till nio. Nationalförsamlingen röstade år 2004 mot ett förslag om
att ge kvinnor lika rättigheter som män vid skilsmässa. Våldtäkt och andra övergrepp
rapporteras sällan till myndigheterna.

Lagstiftningen är otydlig beträffande åldersgräns för yrkesarbete. 13 år uppges
utgöra gräns för arbete inom jordbruksektorn (med vissa undantag) samt 14 år för
övrigt yrkesarbete. Myndigheterna saknar möjlighet att bevaka att lagstiftningen
efterlevs. Barn under 18 år som yrkesarbetar uppges få mellan 70 till 90 procent av
etablerad minimilön. Barnarbete bedöms vara utbrett.

Månggifte, tvångsmatning och handel med kvinnor och barn förekommer men blir
allt mer sällsynt. Kvinnlig könsstympning, som omfattar cirka 70 procent av
kvinnorna och tidiga giftermål är mycket vanliga. Efter omfattande kampanjer i
samarbete med enskilda organisationer har könsstympning minskat. Tvångsmatning
av unga kvinnor innan giftermål förekommer fortfarande bland grupper av arabiskt
ursprung men uppges minska (cirka tio procent i gruppen 15-19 år).

Mauretanien deltar i regionalt samarbete för att bekämpa handel med barn.
Tillsammans med Mali försöker regeringen stärka gränskontrollen mellan 9
länderna i syfte att bekämpa den organiserade brottsligheten, inklusive
människohandel.

Mauretanien utgör ett genomfartsland för smuggling av kvinnor och barn från Afrika
söder om Sahara till bland annat Europa. Det uppges även förekomma handel med
unga kvinnor från avlägsna byar som säljs för slavliknande hushållsarbete i städerna.
Ofta löper dessa kvinnor risk att utsättas för övergrepp.
Analfabetismen är högre bland kvinnor än bland män, cirka 65 procent för kvinnor
och 36 bland män. Lönen för en kvinna ligger ofta lägre än för en man med
motsvarande arbetsuppgifter, trots att principen om lika lön för lika arbete slås fast i
lag.
15. Barnets rättigheter
Kunskapen om medborgerliga och barnens rättigheter enligt nationell lagstiftning är
svag, då traditionell shariatolkning och de religiösa ledarnas uppfattning dominerar.
Respekten för barnets rättigheter har många brister och i flera hänseenden saknas
skydd i lagen mot diskriminering av barn. Men den största svagheten är att lagen inte
tillämpas därför att det saknas finansiella medel och myndigheters och domstolars
kapacitet är låg. Särskilt utsatta är barn med funktionshinder och gatubarn. Både
familjer och kommuner saknar medel för att tillgodose dessa barns behov av
skolgång och vård.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Mauretaniens befolkning utgörs till större delen av morer vilka kan indelas i två
grupper med gemensamt språk och kultur men av olika ursprung. ”Ljushyade” morer
som är av arabiskt eller berber-ursprung dominerar och talar den arabiska dialekten
hassania. Det gör även de ”svarta” morerna (haratin) som är tidigare slavar eller
slavättlingar till de förstnämnda men av afrikanskt ursprung. I södra delen finns
svarta afrikanska folkgrupper som pular, soninké och wolof, vilka lever nära gränsen
till Senegal och Mali, och utgör cirka en tredjedel av befolkningen och som talar sina
nationella språk. De ”ljushyade” morerna dominerar politiskt och ekonomiskt.
Arabiska är officiellt språk och i förvaltningen används även franska som officiell
arbetsspråk.
Social diskriminering av etniska grupper är vanlig. Etniska grupper som pular,
soninké och wolof är underrepresenterade i politiken, inom polis och militär samt
inom näringslivet. Nationella organisationer för mänskliga rättigheter har anklagat
regeringen för systematisk diskriminering av den svarta befolkningen. FN:s
kommitté om avskaffande av rasdiskriminering har uppmanat Mauretanien att tillåta
skolor att ha undervisning på alla nationella språk.
Den nya regeringen har dock tydligt prioriterat en nationell försoningsprocess för att
bekämpa diskrimineringen av de svarta morerna och svarta mauretanier av afrikanskt

ursprung. Några av dessa har med den nya civila regimen fått en del framträdande
poster i regeringen och i staten, bland annat är ordförande i Nationalförsamlingen
haratin. Regeringen har snabbt påbörjat förberedelser för att drygt 20 000 av de
svarta befolkningsgrupper som fördrevs från landet kring 1989-91 till Senegal och
Mali ska kunna återvända. Återvändandet förbereds på grundval av ett avtal mellan
FN:s flyktingkommissariat UNHCR samt Mauretaniens, Senegals och Malis
regeringar och inom ramen för en nationell dialog med organisationer för mänskliga
rättigheter. Återvändandet påbörjas sannolikt i början av 2008. FLAM, en grupp som
organiserar de fördrivna, har välkomnat återvändandet. Under krisen 1989 dödades
hundratals svarta officerare. Frågan om eventuell gottgörelse för deras familjer har
diskuterats men hittills inte följts av konkreta åtgärder. Inga steg har tagits för att
utkräva ansvar av de som genomdrev fördrivningen och dödsskjutningarna.
Slaveriet straffbelades 2007 men för att de slavliknande förhållandena ska avskaffas
krävs omfattande ekonomiska och sociala åtgärder, särskilt rörande
jordägarfrågan, eftersom en tidigare slavägare har rätt till den jord som brukas av
före detta slavar.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjuden enligt lag och belagt med dödsstraff.
18. Flyktingars rättigheter
Lagstiftningen har inga föreskrifter om asyl eller flyktingstatus i enlighet med 1951
års flyktingkonvention som landet ratificerat. I praktiken följer dock regeringen
UNHCR:s (FN:s flyktingkommissariat) rekommendationer och beviljar såväl asyl
som flyktingstatus. Beträffande återvändande av svarta mauretanier som fördrevs i
samband med konflikten 1989-91, se avsnitt 16.
19. Funktionshindrades rättigheter
I Mauretanien finns ingen särskild lagstiftning med syfte att förbättra situationen för
personer med funktionshinder. Visst stöd i form av rehabilitering är tillgängligt, men
det föreligger brist på kvalificerad personal med mera. Enskilda organisationer har
börjat engagera sig i dessa frågor.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Framsteg har skett beträffande oberoende organisationers rätt och möjlighet att verka
i Mauretanien. Situationen för flera organisationer som arbetar för mänskliga
rättigheter har avsevärt förbättras sedan de officiellt erkänts av regeringen efter att i
flera år arbetat under svåra förhållanden. Det gäller bland annat Forum national des
organisations des Droits de l’Homme som är aktivt i frågan om de fördrivnas
rättigheter och som deltagit i regeringens dialog liksom SOS Esclaves. En annan
organisation för kvinnors rättigheter är Association des Femmes Chefs de famille.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
I samband med statskuppen i augusti 2005 suspenderades Mauretanien från AU:s
beslutande organ men återupptogs i AU (African Union) efter presidentvalet våren
2007. EU har under övergångsperioden fört en dialog med regeringen om bland
annat mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning. En dialog enligt
Cotonouavtalets artikel 96 påbörjades (om handel och bistånd mellan EU och 77
länder i Afrika, Karibien och Stilla havet) men övergick snabbt till det normala
förfarandet enligt artikel 8 i avtalet, som reglerar den politiska dialogen.

Mänskliga rättigheter i Mali 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Sedan början av 1990-talet har Mali gjort betydande framsteg i riktning mot ett
demokratiskt samhälle med ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.
Regeringen visar överlag vilja att respektera medborgarnas mänskliga
rättigheter men brister finns inom flera områden. Rättsväsendet fortsätter att
vara under den verkställande maktens inflytande. Långa arresteringstider före
rättegång är mycket vanliga. Förhållandena i fängelserna är dåliga.
Korruptionen är utbredd.
Våld mot kvinnor i hemmet är vanligt förekommande, liksom diskriminering,
utan motsvarande insatser till förebyggande och beivrande från statens sida.
Sociala och kulturella faktorer fortsätter att begränsa kvinnors deltagande i
ekonomin och i utbildningssatsningar. Kvinnlig könsstympning är fortfarande
laglig och mycket utbredd, trots utbildningskampanjer.
Barnarbete är vanligt förekommande inom jordbruk och i hemmen. Handel
med barn är alltjämt ett problem både inom Mali och till grannländer.
Yttrande- och pressfriheten respekteras i regel samtidigt som analfabetismen är
utbredd.
Mali är ett mycket fattigt land och rankas av United Nations Development
Program (UNDP) på plats 173 av 177 i världen. Över 90 procent av
befolkningen lever på mindre än två US-dollar om dagen och över en femtedel
lever under vad som definieras som extrem fattigdom.
Under 2007 genomfördes president- och parlamentsval. I presidentvalet
återvaldes den sittande presidenten Amadou Toumai Touré (ATT). Valen
genomfördes i enlighet med grundlagen, vilket stärkte demokratin ytterligare.

De internationella och inhemska valobservatörer som bevakade valen
bedömde dessa som fria, öppna och rättvisa. Även om konsensuskulturen
fortsatt starkt präglar politiken har tre mindre partier i parlamentet för första
gången officiellt förklarat sig stå i opposition till koalitionen som stöder
presidenten. Mali påverkas av konflikthärdarna söder om landet, främst i
Elfenbenskusten, och i växande grad den uppblossande tuaregkonflikten i
norra delen av landet. Orsakerna till tuaregrevolten under 1990-talet,
resursfördelning och autonomikrav, är i viss mån även aktuella i den nu
uppblossande konflikten. Samtidigt har konflikten i dag tydligare inslag av
organiserad brottslighet. Under 2007 har situationen i norra Mali ytterligare
förvärrats med rebeller som tagit gisslan och som använt sig av landminor.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Mali har ratificerat eller anslutit sig till följande konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt
dess första fakultativa protokoll om enskild klagorätt men ej det andra
fakultativa protokollet om avskaffandet av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR)
- Konventionen om skydd av migrantarbetares och deras
familjemedlemmars rättigheter (CMW)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD)
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) samt dess fakultativa protokoll om enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT) samt dess fakultativa protokoll om
förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt dess två fakultativa
protokoll om barn i väpnad konflikt och om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter
- Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen

Fortfarande kvarstår vissa problem när det gäller harmoniseringen av de
nationella lagarna och de internationella konventionerna. Malis rapportering till
respektive konventionskommitté har varit mycket oregelbunden och har skett
med stor eftersläpning. År 2007 undertecknade Mali konventionen om
rättigheter för personer med funktionshinder (CPD) inklusive dess
tilläggsprotokoll. Mali undertecknade även konventionen mot påtvingade
försvinnanden (CED).
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga rapporter finns om politiska mord eller om politiskt motiverade
försvinnanden.
Förhållandena i fängelserna är dåliga. De är överbelagda, har otillräckliga
medicinska vårdmöjligheter samt bristande matförsörjning. Vid häktet i
huvudstaden Bamako med kapacitet för upp till 500 personer har upp till tre
gånger så många personer suttit häktade. Uppgifter om tortyr i häkten
förekommer. Flera maliska enskilda organisationer besöker fängelserna och
arbetar framför allt med att förbättra förhållandena för kvinnor och ungdomar.
De uppger dock att tillstånd för besök i fängelser måste begäras från
justitieministeriet minst en månad i förväg.
4. Dödsstraff
Mali har fortfarande kvar dödsstraffet i sin strafflagstiftning bland annat för
högförräderi, spioneri och mord. Den senaste avrättningen ägde rum 1980,
men det händer fortfarande att personer döms till döden.
Under året har ett lagförslag om avskaffandet av dödsstraff lagts fram som
parlamentet förväntades anta före årsskiftet. Stark påtryckning från religiösa
grupper har dock lett till att presidenten har skjutit upp processen.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Överlag respekteras rätten till frihet. Säkerhetsstyrkorna övervakar dock

individer och grupper som anses utgöra ett hot mot den nationella säkerheten.
Det förekommer inte några inskränkningar av inrikes- eller utrikesresor. Att
erhålla ett pass kräver ofta mutor. Många poliser och gendarmer avkräver
trafikanter mutor vid vägspärrar.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt grundlagen ska domstolarna vara självständiga i förhållande till den
verkställande makten men i praktiken fortsätter regeringen att utöva inflytande
över rättsväsendet som präglas av stora brister. Justitieministeriet utser och
avsätter domare samt övervakar både lagarnas verkställighet och
domstolsutövningen. Utnämningsproceduren av domarna är inte transparent
eller objektiv. Presidenten leder ett nationellt råd för rättsväsendet (”Conseil
Supérieur de la Magistrature”) som övervakar domstolarnas verksamhet.
Lokala grupper för mänskliga rättigheter hävdar att det förekommer
korruption och otillbörligt inflytande i domstolarna.
Enligt lag ska frihetsberövade personer antingen häktas eller släppas fria senast
48 timmar från gripandet. Så sker inte alltid i praktiken. Frihetsberövade utsätts
ofta för långa häktningstider innan rättegång sker, ibland flera år.
Uppskattningsvis väntar över 70 procent av de som i dag är frihetsberövade på
rättegång. En orsak är bristande administrativ kapacitet samt brist på domstolar
och jurister. Med undantag för mål som rör minderåriga är rättegångar
offentliga och de anklagade har rätt till försvarsadvokat enligt eget val. Uppgift
saknas om huruvida denna rättighet kan utövas i praktiken.
Vid sidan av det moderna domstolssystemet tillämpas traditionell rätt. Byledare
beslutar, i samråd med "de äldre i byn", i majoriteten av civila tvister på
landsbygden. Det finns också en militärdomstol som dock aldrig har använts.
7. Straffrihet
Den utbredda korruptionen har bidragit till en kultur av straffrihet, vilket även
omfattar brott mot mänskliga rättigheter, särskilt om övergreppet har begåtts

av representanter från staten. Uppgifter finns också om att fängslade i
korruptionsmål frisläppts långt innan strafftiden gått ut.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Författningen gör inga inskränkningar i yttrande- eller pressfriheten och dessa
friheter respekteras normalt. En händelse där tre journalister och en lärare
greps då de ansetts förtala presidenten tilldrog sig under 2007 stor inhemsk och
internationell uppmärksamhet och protester från bland annat EU.
Det finns fler än 30 tidningar och tidskrifter som utges på franska, arabiska
eller lokala språk. Av sju dagstidningar är sex privatägda och en kontrollerad av
regeringen.
Landets enda TV-station är statlig. Det finns över 100 radiostationer, varav två
statliga. Den relativt höga kostnaden för att läsa tidningar och för att kunna se
på TV, tillsammans med den låga läskunnigheten, gör radion till det viktigaste
informations- och kommunikationsmediet.
Enligt grundlagen är Mali en sekulär stat som garanterar församlings- och
religionsfrihet. Regeringen föreskriver att alla organisationer, med undantag för
traditionella inhemska religiösa organisationer, ska registrera sig. Samtidigt
finns en lag som förbjuder föreningar som utövar "omoralisk verksamhet".
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Grundlagen från 1992 fördelar makten mellan den verkställande, lagstiftande
och dömande makten. Presidenten är statsöverhuvud och högste chef för de
väpnade styrkorna. Han väljs för en period av fem år genom direkta allmänna
val och kan endast återväljas en gång. Enligt grundlagen utser presidenten
premiärministern och godkänner premiärministerns förslag på
regeringsmedlemmar. Sju av 26 ministrar är kvinnor. Nationalförsamlingen
utgör den lagstiftande makten. Ledamöterna är valda på fem år genom direkta
allmänna val och kan väljas för högst två mandatperioder. 15 av de 147
platserna i nationalförsamlingen innehas av kvinnor.

I samband med att grundlagen antogs infördes flerpartisystem i Mali. Det finns
i dag över 100 politiska partier. Tre partier har efter årets parlamentsval för
första gången officiellt förklarat sig stå i opposition till presidenten.
Konsensuskulturen som tidigare präglat det politiska klimatet i Mali lever dock
kvar. Vid presidentvalet i april 2007 omvaldes den sittande presidenten,
Amadou Toumai Touré (ATT), för ytterligare en femårsperiod. I
parlamentsvalet i juli fick koalitionen (Alliance pour le développement et le
progress, ADP) som stöder presidenten majoritet med 113 av 147 platser.
Inom koalitionen är Alliance pour la Démocratie au Mali (ADEMA) det största
partiet. Valet genomfördes i enlighet med grundlagen och betraktades av
internationella och inhemska valobservatörer som fria, rättvisa och tillförlitliga.
Valdeltagandet i Mali har generellt sett varit lågt, vilket även var fallet i årets
president- och parlamentsval med ett valdeltagande runt 30 procent.
De lokala myndigheterna får vissa bidrag från staten men har även fått rätt att
uppta lokala avgifter och skatter för att kunna fullgöra sin verksamhet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering i arbetslivet på grund av kön, hudfärg, religion och politisk
åsikt får enligt lag inte förekomma. International Labour Organizations (ILO)
åtta centrala konventioner om mänskliga rättigheter har ratificerats.
Arbetslagstiftningen innehåller regler om arbetsvillkor men i verkligheten
känner många arbetsgivare inte till dessa föreskrifter eller tillämpar dem inte.
Den månatliga minimilönen uppgår till cirka 400 kr, vilket inte räcker till en
rimlig levnadsstandard för arbetstagaren och dennes familj. Ofta är lönen
dessutom lägre än lagstadgad minimilön. Kvinnor har ofta lägre lön än män
och kvinnor är underrepresenterade inom den offentliga förvaltningen.
Grundlagen och arbetslagstiftningen föreskriver att arbetare fritt får bilda och
ansluta sig till fackföreningar. Strejker är tillåtna, men regeringen har av ILO
uppmanats att ändra arbetslagstiftningens begränsningar av strejkrätten för att

den ska stå i full överensstämmelse med principen om föreningsfrihet.
Grundlagen förbjuder tvångsarbete, inklusive barnarbete, men organiserade
ligor har bland annat sålt barn till tvångsarbete i Elfenbenskusten. Barn som
inte går i skolan tvingas ofta arbeta i det egna hemmet eller hos släktingar.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
I likhet med flertalet länder i subsahariska Afrika är hälsosituationen
undermålig och resurserna inom hälso- och sjukvården mycket begränsade.
Förväntad livslängd uppgår till 47 år för kvinnor och 44 år för män. Mödraoch
barnadödligheten är hög. Tilldelningen i statsbudgeten för allmän hälsooch
sjukvård har ökat under senare år och uppgår i dag till drygt nio procent av
budgeten.
12. Rätten till utbildning
Trots att primärundervisning är obligatorisk och utan kostnad har endast cirka
50 procent av barnen tillgång till basundervisning. Majoriteten slutar skolan vid
12 års ålder. Även om undervisningen är gratis måste eleverna betala för till
exempel skolmaterial. Fattigdom och kulturella mönster leder till att flickors
utbildning värderas lägre än pojkars. Det faktum att de flesta invånare bor på
landsbygden, gör att rätten till utbildning är kraftigt beskuren. Läs- och
skrivkunnigheten är låg, särskilt bland kvinnor.
Staten har traditionellt gynnat den högre undervisningen framför
basutbildning. En omorientering är på gång och genom bland annat det nya
tioåriga utbildningsprogrammet (PRODEC) är målet att 75 procent av barnen i
skolåldern ska gå i skolan.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Fattigdomen i Mali är både utbredd och omfattande. Mali återfinns på 173:e
plats bland 177 länder i UNDP:s utvecklingsindex, vilket anger en mycket låg
levnadsstandard. Ungefär 80 procent av befolkningen är sysselsatta i
jordbruket, varav en stor del är av självhushållskaraktär. Uppskattningsvis tre
miljoner människor (en dryg fjärdedel av befolkningen) är direkt eller indirekt

beroende av bomullsproduktionen, vilken följaktligen har stor betydelse för
landets ekonomi och människors levnadsstandard. Bland annat dåliga
förutsättningar för jordbruk, ojämna skördar samt hög befolkningstillväxt gör
att kronisk undernäring bland barn under fem år är mycket vanlig och årligen
når nivåer av humanitär kris.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Diskriminering av kvinnor är förbjudet enligt grundlagen. Sociala och kulturella
faktorer ger dock män en dominerande roll i samhället. Övergrepp mot
kvinnor, inklusive hustrumisshandel är vanligt och accepterat. Polisen är ovillig
att ingripa och använda sig av tillgänglig lagstiftning. På senare tid har
övergreppen dock blivit mer omdiskuterade i medierna.
Ett förslag till ny familjelag, som tidigare behandlats utan att beslut har kunnat
fattas, ska åter presenteras för nationalförsamlingen. Frågor om bland annat
månggifte har mött hårt motstånd bland konservativa grupper. Med nuvarande
lagstiftning från 1962 är kvinnor särskilt utsatta vid skilsmässor, vårdnadsfrågor
och i skyddet av allmänna civila rättigheter.
Kvinnors möjligheter att delta i arbetslivet, utbilda sig och utnyttja ekonomiska
möjligheter är mycket begränsade. Detta är ett resultat av den låga
utbildningsnivån men även av traditionella synsätt. Kvinnor utgör cirka 15
procent av den yrkesverksamma befolkningen med staten som den största
arbetsgivaren.
Kvinnor lever under mycket svåra förhållanden, särskilt på landsbygden där de
sköter det mesta av jordbruksarbetet och barnuppfostran. Lagstiftningen ger
kvinnor samma rättigheter som män att ärva, men traditionen gör att
kvinnorna fortfarande diskrimineras. Nuvarande familjelagstiftning tillåter
flickor under 15 år att gifta sig med särskilt tillstånd från domstol. Den
genomsnittliga giftasåldern beräknas till 16 år. Den maliska kvinnan föder i
genomsnitt sju barn.

Kvinnlig könsstympning är allmänt förekommande och enligt de studier som
gjorts har omkring 95 procent av de vuxna kvinnorna könsstympats.
Regeringen har ännu inte lagt fram någon lagstiftning mot könsstympning men
är medveten om att frågan uppmärksammas starkt av givarsamfundet. Vissa
åtgärder har vidtagits bland annat genom att införa ett nationellt program mot
könsstympning.
Även om kvinnors politiska deltagande är fortsatt lågt finns många aktiva
kvinnogrupper i Mali som främjar respekten för barn och kvinnors rättigheter,
bland annat för att försöka förbättra kvinnors möjligheter att ta tillvara på de
rättigheter lagen ger dem.
15. Barnets rättigheter
Barn under 15 år kan enligt lagen inte anhållas för brott. Speciallagstiftning för
brott begångna av barn mellan 15-18 år finns men tillämpas bristfälligt i
praktiken. Många barn befinner sig i fängelser runt om i Mali på samma villkor
som vuxna.
Många barn som skickas till koranskolor tvingas ut på gatorna för att tigga
pengar till sina religiösa ledare. De utsätts dessutom ofta för våld och
övergrepp om de inte lyckas samla in tillräckligt med pengar.
Mali har undertecknat ILO:s konvention (182) om förbud mot de värsta
formerna av barnarbete, och handel med barn är straffbart. Emellertid är
barnarbete vanligt och handel med barn på landsbygden förekommer. Barnen
säljs för arbete bland annat på risfält och i gruvor. Unga flickor som skickas
från landsbygden till städerna arbetar nästan gratis i hushåll eller som
gatuförsäljare. Ofta utsätts de för sexuella övergrepp eller hamnar i
prostitution. Uppemot 15 000 maliska barn, i åldrarna 9 till 12 år, rapporteras
under de senaste fem åren ha sålts till Elfenbenskusten för tvångsarbete på
bomulls-, kakao- och kaffeodlingar. Regeringen har inlett ett program med
syfte att identifiera och rehabilitera de drabbade, utbilda befolkningen och
förstärka rättssystemets möjligheter att stävja handeln med minderåriga.

Bilaterala överkommelser för att bekämpa handel med barn över
landsgränserna finns med Elfenbenskusten, Burkina Faso och Senegal.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Malis befolkning på cirka 12 miljoner invånare är etniskt, kulturellt och
regionalt differentierad. Ett sedan länge spänt förhållande mellan nomadiska
herdefolk (framförallt tuareger och morer) och mer folkrika bofasta
jordbrukare har varit en framträdande orsak till politisk instabilitet och
våldsutbrott i landet, främst tuaregupproret under början på 1990-talet. År
2007 blossade oroligheter bland tuaregerna i norr upp igen med rebeller som
tog militära och civila personer som gisslan och som för första gången använde
landminor. De inträffade angreppen tillskrivs en begränsad grupp som tidigare
integrerats i den maliska armén. Tuaregrebellerna, som opererar i norr nära
gränsen till Algeriet, tycks framförallt vara kopplade till organiserad brottslighet
och smuggling med vissa förbindelser till den misstänkta
terroristorganisationen Al Qaida Maghreb.
Landets alla tre hittillsvarande presidenter har tillhört den etniskt största
befolkningsgruppen, bambara, som utgör cirka hälften av landets befolkning.
Ingen befolkningsgrupp har dock ett oproportionerligt antal regeringsposter
eller dominerar inom militär eller förvaltning.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Malis sedlighetslagar förbjuder inte uttryckligen homosexuella relationer.
Däremot är homosexualitet förknippat med starkt tabu i det maliska samhället.
Med stöd av den lag som förbjuder föreningar som utövar "omoralisk
verksamhet" förbjöds 2005 en förening för homosexuella.
18 Flyktingars rättigheter
Lagstiftningen på området gjordes om 1998 för att stå i överensstämmelse med
1951 års flyktingkonvention. En nationell kommitté för flyktingfrågor har
också inrättats. Mali har tagit emot ett mindre antal flyktingar från grannländer,

framförallt från Sierra Leone och Mauretanien. Krisen i Elfenbenskusten har
inneburit ökade flyktingströmmar samt att ett mycket stort antal malier
återvänt.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga särskilda lagar eller föreskrifter som garanterar personers med
funktionshinder rättigheter. Regeringen har inte heller vidtagit några särskilda
åtgärder för att bättre integrera personer med funktionshinder i samhället.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett femtiotal internationella och lokala organisationer för främjande av
mänskliga rättigheter finns i Mali. Den mest framträdande är Association
Malienne des Droits de l’Homme, (AMDH). Andra är Association des Juristes
Malienne, (AJM), Association pour le Progrès et la Défense de Droits de
Femmes Maliennes, (APDF), Association des femmes juristes du Mali och den
lokala Amnesty International. I allmänhet arbetar organisationerna öppet utan
inblandning från regeringens sida.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet med Mali för Sveriges
ambassad (Dakar) och Sidas sektionskontor i Bamako en dialog med Malis
regering om mänskliga rättigheter. Särskilda insatser görs för att främja barnets
och kvinnans rättigheter (bland annat via UNICEF), samt för att stärka lokal
demokratisk styrning via enskilda organisationer. FN arbetar tillsammans med
Malis regering för att stärka mänskliga rättighetsperspektivet i Malis
fattigdomsstrategi.

Mänskliga rättigheter i Niger 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Niger har alltsedan självständigheten 1960 kännetecknats av återkommande
politiska kriser. Demokratiseringsprocessen i början och mitten av 1990-talet
kollapsade när militären tog makten 1996. Tre år senare genomfördes en ny
statskupp. Den dåvarande presidenten mördades och en ny juntaledare, major
Wanké, tog vid. En ny grundlag antogs i juli 1999 som innefattade en
garanterad amnesti för Wanké och hans närmaste män. Efter att grundlagen
antagits hölls presidentval med militärledningens godkännande. President- och
parlamentsval hölls senast 2004. Mamadou Tandja valdes till president för
ytterligare en femårsperiod. Valen bedömdes av internationella observatörer ha
genomförts på ett i allmänhet fritt och rättvist sätt.
Godtyckliga arresteringar och utdragna häktningsperioder i väntan på rättegång
förekommer. Fängelseförhållandena är undermåliga och det kan utgöra en
livshotande risk för interner att vistas där. Skiljelinjen mellan den dömande och
den verkställande makten är oklar. Diskriminering i olika former är vanligt,
flickor och kvinnor är särskilt utsatta. Slaveriliknande arbetsförhållanden
förekommer.
Grundlagen föreskriver yttrande- och pressfrihet. I praktiken inskränker
regeringen emellertid dessa rättigheter. Journalister trakasseras och döms till
fängelsestraff och många praktiserar därför självcensur.
Niger är ett av världens fattigaste länder. Befolkningsökningen har varit mycket
snabb. Landet brottas med en ekonomi i spillror, utbredd fattigdom och
ökenutbredning. År 2004 drabbades Niger av den värsta torkan på länge,
liksom av en gräshoppsinvasion som orsakade omfattande skador på det årets
skörd. Människors åtnjutande av de ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna är överhuvudtaget kraftigt beskurna.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter
Niger har ratificerat följande konventioner rörande mänskliga rättigheter:
- Internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (ICCPR), 1986, liksomkonventionens första fakultativa
protokoll om enskild klagorätt, 1986.
- Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (ICESCR), 1986.
- Internationella konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD), 1969.
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW), 1999, liksom det fakultativa tilläggsprotokollet om enskild
klagorätt, 2004.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), 1990, liksom
konventionens fakultativa protokoll om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi, 2004.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT), 1998.
- Flyktingkonventionen, 1961 samt dess tillhörande protokoll från 1967.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, 1986.
- Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen, 2002.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga kända trovärdiga uppgifter rörande politiskt motiverade mord
eller försvinnanden. Rapporter förekommer dock om att säkerhetsstyrkorna
har varit ansvariga för häktade personersdödsfall.
Grundlagen förbjuder tortyr. Det finns emellertid rapporter om att medlemmar
av säkerhetsstyrkorna misshandlar gripna personer.
Fängelseförhållandena är svåra till följd av en omfattande överbeläggning och
undermåliga sanitära förhållanden. Korruption bland fängelsepersonal
förekommer. Familjebesök är tillåtna och fångarnaångarna kan motta mat och

mediciner från sina familjer. Även internationella rödakorskommittén och
enskilda organisationer får tillstånd att besöka fängelser.
Trots ett lagstadgat förbud mot slaveri förekommer ett på traditionella
sedvänjor baserat slaveriarbete i norra delen av Niger. Enligt traditionen föds
människorna in i olika klasser eller kaster där de lägre kasterna tjänar de högre.
Det finns inga tecken på att slavarna hålls kvar mot sin vilja annat än via
traditionens makt. Det finns uppgifter om förekomsten av regelrätt slavhandel
i den norra delen av landet. Enligt en undersökning som utförts av AntiSlavery International i samarbete med den nationella organisationen Timidria,
uppges omkring 43 000 personer arbeta under slavliknande förhållanden.
4. Dödsstraff
Dödsstraff kan utdömas, men tillämpas inte i praktiken. Den senast kända
avrättningen ägde rum 1975.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Grundlagen förbjuder godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden.
Arrestering och kvarhållande i häkte längre än 48 timmar utan domstolsbeslut
är förbjudet enligt lag. Det händer dock emellanåt att polisen bryter mot dessa
bestämmelser. En misstänkt har rätt till advokat vid omhändertagandet och
borgen kan betalas vid brott där strafftiden är mer än 10 år. Okunskap och
bristande finansiella resurser förhindrar emellertid den misstänkte att dra full
fördel av dessa rättigheter.
Lagen tillåter generellt sett inte husrannsakan utan fullmakt utställd av domare.
Polisen har dock rätt att genomföra husrannsakningar utan domstolsbeslut om
det finns en stark misstanke om att det finns brottslingar eller stulen egendom i
ett specifikt hus.
Grundlagen föreskriver rätten till fri rörlighet och regeringen respekterar detta i
stora drag. Trots detta upprättas vägspärrar regelbundet vid vilka
säkerhetsstyrkorna kan kontrollera resandet och transport av varor. Det

förekommer att mutor begärs vid vägspärrarna.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Niger har två parallella rättssystem: ett modernt och ett traditionellt. De
traditionella domstolarna behandlar familjerättsliga frågor. Dessa domstolars
beslut kan överklagas till det formella rättssystemet. I den formella
rättsapparaten kan domar överklagas minst en gång. Om fallet i fråga är
principiellt viktigt för tolkning av lagen kan ett överklagande i andra instans
inlämnas till högsta domstolen. Någon egentlig ombudsmannainstitution finns
inte. Däremot existerar sedan år 2000 en nationell kommission för de
mänskliga rättigheterna vars uppgift är att främja de mänskliga rättigheterna
(MR) och utreda övergrepp, med enskild klagorätt. Kommissionen har kunnat
verka utan inblandning från regeringen. Den har dock bristande resurser och
har inte kunnat fungera särskilt effektivt.
Grundlagen föreskriver ett från den verkställande makten självständigt
domstolsväsende. Det finns emellertid trovärdiga uppgifter om att regeringen
vid några tillfällen har lagt sig i domstolsprocesser. Rättsväsendet är
överbelastat vilket gör att en stor andel av de misstänkta sitter frihetsberövade i
väntan på rättegång. Situationen försvåras av att godtyckliga arresteringar
förekommer, med efterföljande omhändertagande. Lagen föreskriver att
rättegångar ska vara rättvisa och transparenta, vilket emellertid försvåras på
grund av bristen på försvarsadvokater och offentliga biträden.
7. Straffrihet
En ny grundlag antogs i juli 1999 som innefattade en amnesti för juntaledaren
major Wanké och hans närmaste män. Den grundlagsfästa amnestin omfattade
även 1996 års kupp då Ibrahim Baré Mainassara störtade den demokratiskt
valde presidenten Ousmane. Efter att grundlagen antagits hölls presidentval
med militärledningens godkännande. Det finns inga uppgifter tillgängliga om
planer på att omvärdera amnestin.
De övergrepp som emellanåt utförs av statens företrädare blir inte alltid
föremål för undersökningar och efterföljande lagföring och domstolsprövning.

8. Yttrande-, tryck, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen föreskriver yttrande- och pressfrihet. I praktiken inskränker
regeringen emellertid dessa rättigheter. Journalister trakasseras och döms till
fängelsestraff och många praktiserar därför självcensur. Med undantag för den
statsägda tidningen Le Sahel är den privatägda pressen trots detta ganska
frispråkig. Amnesty International uppmanade i september 2006 regeringen att
frige två journalister som dömts till 18 månaders fängelse för att ha spritt
ärekränkande nyhetsspridning om regeringen. De frigavs så småningom.
Eftersom läskunnigheten i Niger är låg, är radio det viktigaste mediet. Förutom
den statsägda kanalen, Voix du Sahel, finns flera privata stationer. I jämförelse
med det dussintal privatägda tidningar och tidskrifter som finns i landet är
radion mer försiktig i sin kritik mot statsapparaten. Oppositionen får dock
tillgång till sändningstid hos den statskontrollerade radion.
Användning av parabolantenner och satellit-TV samt internet inskränks inte av
statsmakten.
Rättigheten att demonstrera offentligt respekteras i stort sett av regeringen om
arrangörerna har gett 48-timmars varsel och med förbehållet att en
demonstration inte får leda till oroligheter. Dessa möjligheter till
inskränkningar har enligt kända uppgifter hittills inte hindrat politiska partier
från att anordna partisammankomster utan inblandning från myndigheterna.
Föreningsfriheten begränsas till viss del eftersom partibildningar baserade på
etniska, religiösa eller regionala budskap inte tillåts.
Religionsfriheten respekteras generellt. Alla religiösa samfund måste registreras,
men denna procedur förefaller vara en i huvudsak rent administrativ rutin.
Islamiska fundamentalistiska grupper har dock förbjudits.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den politiska instabiliteten under större delen av 1990-talet har till viss del gett
Niger ett skamfilat rykte. Efter militärkuppen inleddes en
demokratiseringsprocess som i ett första steg utmynnade i antagandet av en ny

grundlag via folkomröstning, samt president- och parlamentsval i slutet av
1999. Sådana allmänna val hölls senast 2004, vid vilka Mamadou Tandja valdes
till president för ytterligare en femårsperiod. Valen bedömdes av internationella
observatörer ha genomförts på ett i stort sett fritt och rättvist sätt.
Grundlagen har den traditionella maktdelningsläran som förebild. Makten delas
mellan en lagstiftande gren, med ett enkammarparlament där för närvarande
fem politiska partier är representerade, en dömande gren, samt en verkställande
gren där presidenten och premiärministern delar på makten. Den verkställande
makten som sådan utövar dock i realiteten, delningsläran till trots, betydande
inflytande på den dömande.
Kvinnornas marginella roll i politiken återspeglar den traditionellt sett svaga
ställning de har i övriga delar av samhället. Kvinnorepresentationen är mycket
låg. Parlamentet har antagit en lag som förespråkar kvotering i syfte att öka
kvinnornas inflytande i den offentliga sektorn. Inga tydliga resultat har ännu
kommit från detta beslut.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Grundlagen, arbetslagstiftningen och relaterade bestämmelser tillskriver
arbetare (i den formella sektorn) ett relativt gott skydd. Arbetslagstiftningen
bygger på Internationella arbetsorganisationen ILO:s principer och förbjuder
diskriminering baserad på facklig tillhörighet. Denna princip verkar
respekteras. Inom ramarna för detta regelverk finns vidare rättigheter såsom
rätten att etablera och bli medlem i fackliga organisationer, rätten till
förhandling som ett kollektiv och att strejka. Strejkrätten inskränks dock delvis:
polis och säkerhetsstyrkor får inte strejka samt gäller vissa restriktioner för
övriga offentligt anställda, med anledning av att en viss miniminivå av
offentliga tjänster måste upprätthållas även under strejker. I sällsynta fall finns
möjligheten att bestraffa strejkande offentliganställda, vilket har kritiserats av
ILO.
Det finns en norm om minimilön som varierar beroende på antal

familjemedlemmar och arbetets förutsättningar. Minimilönen är dock inte
tillräckligt hög för att löntagarna ska kunna uppnå en skälig levnadsstandard.
Arbetslagstiftningen innehåller även arbetsskyddsbestämmelser och regler om
maximal arbetstid per vecka (normalt 40 timmar, men trots denna begränsning
kan arbetstiden i vissa fall uppgå till över 70 timmar)..
De ekonomiska transaktionerna sker till största del inom den informella
sektorn, där det råder andra förutsättningar. Det är nästan uteslutande inom
denna sektor som det förekommer barnarbete. Arbete utfört av barn i
familjejordbruk och mindre familjeföretag är vanligt förekommande.
Tvångsarbete för barn är ovanligt, men förekommer.
I norra delen av Niger förekommer bruk av slaveri; se avsnitt 3.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Niger är ett av världens fattigaste länder . Enligt FN:s
utvecklingsprogramUNDP och Världsbanken uppgår BNP per capita till 781
US-dollar – med köpkraftskorrigering. Den genomsnittliga livslängden har
successivt ökat och är enligt Världshälsoorganisationen WHO för närvarande
41 år för kvinnor och 42 år för män. Barnadödligheten är mycket hög. Av
1 000 födda barn dog 152 i samband med förlossningen och den
sammantagna dödligheten bland barn under fem år ligger på 259 per tusen
födda. Hälsovårdssystemet är undermåligt
.
12. Rätten till utbildning
Den grundläggande obligatoriska utbildningsperioden är sex år. Detta innebär
inte att alla barn fullbordar sex skolår. Enligt UNDP:s utvecklingsrapport
2007/2008 inregistreras endast 40 procent av alla barn i grundskolan. Den låga
inskrivningsfrekvensen har som följd att nigerer generellt sett har en mycket låg
utbildningsnivå. Enligt UNDP är endast 28,7 procent av den vuxna
befolkningen läskunnig. Även utbildningen på högre nivåer är undermålig på
grund av återkommande finansieringsproblem. Landets enda universitet i

Niamey är ofta stängt till följd av att lärare strejkar för att få ut sina löner, eller
på grund av att elever vägrar delta i undervisningen eftersom deras finansiella
understöd inte betalats ut.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
En mycket stor majoritet av befolkningen lever under socioekonomiska villkor
som inte möjliggör en tillfredsställande levnadsstandard. Varje dag avlider
undernärda barn. Antalet akut undernärda människor uppskattas till 3,6
miljoner av en befolkningsmängd på 12,9 miljoner människor. I UNDP:s
utvecklingsindex återfinns Niger på plats 174 av 177 länder.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnans ställning i Niger är mycket svag. Situationen är värst på landsbygden.
Anledningen står att finna i ett traditionellt synsätt där kvinnan är underlägsen
mannen. Följden är att kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden och inom
utbildnings- och rättsväsendena. Kvinnan har de facto inte samma rättigheter
som mannen vad gäller rätt till ägande. När en kvinna skiljer sig eller blir änka
anses hon inte heller av samhället som hushållets försörjare, även om hon
ansvarar för sina barn.
Våld mot kvinnor är mycket utbrett. Hustrumisshandel är vanligt
förekommande och bottnar i synen på kvinnan som en i princip lägre stående
varelse. Inom de etniska grupperna hausa och peul i östra delen av landet är det
vanligt att kvinnorna hålls inlåsta och tillåts gå ut enbart i sällskap med en man,
helst efter mörkrets inbrott.
Kvinnlig könsstympning tillämpas. Uppskattningar pekar på att mellan fem
och 20 procent av kvinnorna i Niger har utsatts för detta. Regeringen har
nyligen förbjudit könsstympning och arbetar tillsammans med enskilda
organisationer i utbildningsinsatser med målet att avskaffa företeelsen.
Lagen förbjuder inte specifikt människohandel och det finns rapporter om att

detta förekommer till, från och inom landet. Kvinnorna drabbas mest. I 2004
års omarbetning av strafflagen betecknas människohandel, slaveri och andra
former av tvångsarbete som brottsligt. Fängelsestraff från tio till 30 år kan
utdömas.

början av 1990-talet. En lösning på konflikten nåddes år 2005 då ett fredsavtal
förhandlades fram. Relationerna mellan folkgruppen toubou i östra Niger och
centralregeringen är emellanåt ansträngd. En rebellrörelse, Nigerien Movement
for Justice bekämpar regeringstrupperna i norra Niger sedan början av 2007.

15. Barnets rättigheter
Niger har ratificerat barnkonventionen; dock har landets statsmakt med
hänvisning till begränsade resurser inte gjort några större framsteg när det
gäller skydd för barnets rättigheter.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjudet och är inte accepterat i samhället i stort. Social
diskriminering av homosexuella är vanligt förekommande. Regeringen har inte
vidtagit några åtgärder mot diskrimineringen.

Barnbrudar förekommer. Det förekommer att barn i tioårsåldern skickas till sin
blivande makes familj i syfte att uppfostras av sin blivande svärmor. Det finns
också rapporter om att barn tvingas in i prostitution, ibland med vetskap av
barnets familj. Avsaknaden av en tydlig lagstiftning mot sexuellt utnyttjande av
barn försvårar kampen mot barnprostitution.

18. Flyktingars rättigheter
Niger har ingen lagstiftning om asylrätt och flyktingstatus som ligger i linje med
flyktingkonventionen. I praktiken samarbetar Niger däremot med FN:s
flyktinghögkommissariat UNHCR och andra humanitära organisationer. Enligt
UNHCR har Niger för närvarande endast 317 flyktingar och 20 asylsökande
personer. UNHCR bistår med läkarvård och grundskoleutbildning. .

Handel med barn förekommer även med närliggande länder trots att landet
undertecknat ett multilateralt samarbetsavtal mot barnhandel.
Barnamord förekommer och 80 procent av kvinnliga fängelseinterner är
åtalade för detta brott. Enligt justitiedepartementet är det en följd av svåra
ekonomiska förhållanden.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Den överväldigande majoriteten i Niger är muslimer. Även om de interreligiösa
relationerna är relativt goda förekommer våldsyttringar med religiösa förtecken.
Det finns tio större etniska grupper i landet. Av dessa är hausa (56 procent)
och djerma (22 procent) de största. Dessa grupper intar en dominerande
ställning inom både den offentliga och privata sektorn, vilket skapat vissa
spänningar i förhållande till andra etniska grupper. Den nuvarande presidenten
tillhör en mindre etnisk grupp.
Tuareg i centrala och norra delen av landet revolterade mot centralregeringen i

19. Funktionshindrades rättigheter
Grundlagen förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder.
Regeringen respekterar generellt detta men diskriminering förekommer i
samhället, särskilt mot förståndshandikappade och spetälska.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett flertal oberoende organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och som statsmakten tillåter verka fritt, .trots att organisationerna ofta
riktar skarp kritik mot regeringen i sina publikationer och aktiviteter i övrigt.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
FN genomför fortlöpande insatser för främjande av de mänskliga rättigheterna
i landet. Likaså sker inom ramen för EU en löpande dialog om mänskliga
rättigheter. Mot bakgrund av den politiska turbulensen i landet under 1990talet, frös EU biståndet till Niger. Detta bistånd återupptogs år 1999 i samband
med återinförandet av demokrati.

Mänskliga rättigheter i Tchad 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Omfattande och allvarliga övergrepp på de mänskliga rättigheterna fortgår i
Tchad. I landet begås grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Summariska
avrättningar, tortyr och våldtäkter förekommer. Försvarare av de mänskliga
rättigheterna och journalister är fortsatt utsatta för hot och olaga
frihetsberövanden.
I främst östra Tchad har det politiska läget förvärrat situationen för
civilbefolkningen och i synnerhet för det stora antalet flyktingar och
internflyktingar. Sammandrabbningar mellan de tchadiska säkerhetsstyrkorna,
väpnade rebellgrupper och andra har fortsatt under 2007, och kulminerade i
omfattande strider i november och december. Situationen har förvärrats av
rebellgrupper från Sudan som korsat gränsen till Tchad, attackerat byar, dödat
civila och tvingat människor på flykt.
Presidentmakten i Tchad är stark, medan övriga statsbärande institutioner är
svaga. De val som hållits har präglats av oegentligheter, bojkotter och ett lågt
valdeltagande. Rättsväsendet utmärks av ineffektivitet, korruption och
överbelastning. Straffriheten är i det närmaste fullständig.
I östra delen av landet råder en humanitär krissituation. FN:s
flyktingkommissariat UNHCR räknar med cirka 230 000 flyktingar i östra
Tchad, de allra flesta från Darfurprovinsen. Därtill finns drygt 170 000
internflyktingar.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Tchad har ratificerat/anslutit sig till följande centrala konventioner om de
mänskliga rättigheterna:

Konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), samt
det fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Det fakultativa protokollet
om avskaffandet av dödsstraffet har varken undertecknats eller ratificerats.
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, (ICESCR).
Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, (CERD).
Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW).
Man har dock varken undertecknat eller ratificerat det fakultativa protokollet om
enskild klagorätt.
Konventionen mot tortyr (CAT). Man har varken undertecknat eller ratificerat det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr.
Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de två tillhörande protokollen om
barn i väpnade konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.
Undertecknat men inte ratificerat konventionen mot påtvingade försvinnanden.
Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Tchad rapporterade hösten 2007 till konventionskommittén för medborgerliga
och politiska rättigheter. Under året rapporterade landet också till
konventionskommittén för barnets rättigheter. Båda rapporterna var tio år
försenade. I övrigt har Tchad inte rapporterat till de respektive kommittéerna.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Summariska avrättningar förekommer, enligt uppgifter utförda av medlemmar
av de nationella säkerhetsstyrkorna och rebellgrupper. Det är vanligt att
säkerhetsstyrkorna brukar övervåld. Rapporter gör gällande att politiskt
motiverade försvinnanden förekommer, ofta i anslutning till regimkritiska
yttranden.
Grundlagen förbjuder uttryckligen tortyr och annan förnedrande behandling.

Det förefaller dock vanligt att framför allt säkerhetsstyrkorna använder sig av
tortyr.
Förhållandena på landets fängelser är överlag undermåliga och i vissa fall direkt
livshotande. Fängelserna är överbefolkade och saknar möjlighet att erbjuda
fångarna grundläggande sjukvård, mat, toaletter och dusch. Man skiljer
vanligen män från kvinnor i landets fängelser. Rapporter gör gällande att barn
och ungdomar i vissa fall inte skiljs från vuxna. Häktade hålls ofta
frihetsberövade tillsammans med dömda och vissa tillbringar flera år i
fångenskap utan att ställas inför rätta. Misshandel och övervåld förekommer i
landets häkten och fängelser.
Det finns uppgifter, bland annat från Internationella rödakorskommittén
(ICRC), om hemliga arrestlokaler och fängelser till vilka lokala och
internationella frivilligorganisationer nekas tillträde.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är föreskrivet för vissa brott och dödsdomar utfärdas. Tchad
stödde inte det resolutionsförslag mot dödsstraff som bland annat EU lade
fram i FN:s generalförsamling hösten 2007.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Säkerhetsstyrkor och polis gör sig skyldiga till godtyckliga frihetsberövanden,
främst av regimkritiker och personer som misstänks ha kontakt med
rebellgrupper. Lagen föreskriver att information om anklagelsens lydelse ska
ges vid arrestering samt att den gripne ska få tillgång till advokat. Detta
respekteras dock sällan.
Telefonavlyssning, censur av post och godtycklig husrannsakan förekommer.
Inga formella resebegränsningar finns. Resor inom landet försvåras av ett stort
antal vägspärrar där resenärerna ofta avkrävs mutor.

i allmänhet kontrollerade av regeringen, ineffektiva och överbelastade.
Domarna är dåligt betalda och korruptionen utbredd. Påtryckningar, hot och
våld mot domare förekommer.
Ett traditionellt rättssystem existerar parallellt med det formella och oklarheter
om vilka principer som gäller är vanligt förekommande. Ofta behandlar det
traditionella rättssystemet civilrättsliga mål och då framför allt på landsbygden.
7. Straffrihet
Straffriheten är närmast fullständig, i synnerhet för regeringsmedlemmar,
säkerhetstjänst och polis. I några fall har misstänkta för summariska
avrättningar, tortyr och misshandel tagits i förhör, men släppts utan ytterligare
åtgärd. Utbredd korruption och bristande resurser inom rättsväsendet bidrar
till straffriheten.
Senegal meddelade 2006 att landet skulle åtala den före detta. tchadiske
presidenten Hissène Habré. Habré (president 1982-1990) har vistats i exil i
Senegal sedan nuvarande president Déby tog makten 1990. Habré är anklagad
för att ha gett order om tiotusentals godtyckliga avrättningar och systematisk
tortyr under sin tid vid makten. EU har erbjudit stöd till Senegal för att bistå
landet i förberedelserna för rättegången.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefriheten är trots att den garanteras i landets grundlag allvarligt hotad.
Hot, trakasserier och olaga frihetsberövanden drabbar journalistkåren. De
privatägda medier som rapporterar kritiskt om regeringens hantering av
konflikten i östra delen av landet är särskilt utsatta för kränkningar.
Inrikesministern uttalade i december 2007 hot om att sätta stopp för
oberoende journalister och organisationer som arbetar för mänskliga
rättigheter om de fortsatte att kritisera regeringens agerande i öst.
Det finns inga formella inskränkningar i användandet av internet.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Grundlagen föreskriver ett oberoende rättsväsende. I praktiken är domstolarna

Grundlagen garanterar församlingsfrihet, men den är i praktiken begränsad.

Demonstrationer måste anmälas i förväg och det händer att regimkritiska
demonstrationer inte tillåts äga rum.

I östra Tchad längs gränsen till den sudanesiska Darfurprovinsen verkar ett
antal väpnade rebellgrupper. Konflikterna mellan regeringsstyrkorna och de
olika rebellgrupperna destabiliserar landet och drabbar civila hårt.

Religionsfriheten garanteras i grundlagen och respekteras i allmänhet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Presidentmakten i Tchad är stark, medan övriga statsbärande institutioner är
svaga. Den sittande presidenten Idriss Déby tog makten i samband med en
militärkupp 1990 och har lyckats behålla makten genom att ingå i olika
allianser och genom att ändra grundlagen (som sedan 2005 tillåter tre
mandatperioder i följd för innehavaren av presidentämbetet).
Presidenten väljs i direkta val för en mandatperiod på fem år. De tre
presidentval som hållits sedan Déby kom till makten har präglats av
oegentligheter, lågt valdeltagande, hot och uppmaningar från oppositionen till
bojkott. I valet 2006 segrade Déby med över sextio procent av rösterna och
sitter därmed sin tredje mandatperiod.
Premiärministern utses av presidenten och godkänns av parlamentet,
nationalförsamlingen. Parlamentet har en kammare och väljs i direkta val.
Landet har officiellt ett flerpartisystem och ett stort antal olika partier är
registrerade. Det största politiska partiet är presidentens Mouvement
Patriotique du Salut (MPS). Liksom i presidentvalen har valfusk, hot, våld och
lågt valdeltagande präglat parlamentsvalen. Den politiska oppositionen är svag.
Parlamentsval skulle ha hållits 2006, men sköts upp till 2007.
I augusti 2007 nådde regeringspartier och de flesta oppositionspartier en
överenskommelse om att genomföra parlamentsval 2009. De kom också
överens om att gemensamt se över relevant lagstiftning och att genomföra en
folkräkning och upprätta röstlängder inför valet. Denna process, och den
styrgrupp som upprättats (Comité de Suivi) stöds bland annat av EU.
Kvinnor är starkt underrepresenterade i offentliga förvaltningar och
församlingar. Av regeringens trettio ministrar är endast fyra kvinnor.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Landets författning erkänner rätten att bilda och vara medlem i fackföreningar
samt rätten till kollektiv löneförhandling. Regeringen respekterar generellt
dessa rättigheter. Mer än 90 procent av arbetarna i den formella sektorn tillhör
någon fackförening. Brott mot förbuden mot slaveri, tvångsarbete och
barnarbete förekommer. Minimiålder för anställning är fjorton år i den
formella sektorn.
Tchad har ratificerat sju av ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter. Undantaget är konvention nr 138 om minimiålder för arbete.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälso- och sjukvården i Tchad är underfinansierad och stora delar av
befolkningen har inte tillgång till grundläggande hälsovård. Antalet läkare är
mycket litet i förhållande till befolkningens storlek. Barn- och
mödradödligheten är hög. Medellivslängden för både män och kvinnor är strax
under femtio år. Brist på dricksvatten är ett allvarligt problem för en stor del av
befolkningen.
12. Rätten till utbildning
Läskunnigheten i landet är en av de lägsta i världen och enligt FN:s
ekonomiska, sociala och kulturella organ UNESCO kan endast drygt en
fjärdedel av befolkningen över femton år läsa och skriva. Grundskola är
obligatorisk, men mindre än hälften av befolkningen får grundläggande
utbildning.
Grundläggande utbildning ska vara kostnadsfri, men i realiteten händer det att
skolor tar ut avgifter för undervisningen. De senaste åren har antalet barn i
grundskolan ökat något, om än från en låg nivå. Färre flickor än pojkar går i

skolan och skillnaderna blir större ju högre upp i utbildningssystemet man
kommer. Tillgången till utbildning varierar över landet och är generellt sämre i
de norra och östra delarna.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Tchad är ett av världens fattigaste länder och befinner sig på plats 170 av
totalt 177 länder i UNDP:s utvecklingsindex för 2007. Cirka åttio
procent av befolkningen lever på mindre än en US-dollar per dag. Det
stora antalet flyktingar ökar trycket på de redan mycket knappa
resurserna. Intäkterna från landets oljetillgångar kommer överlag inte
befolkningen till del.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Grundlagen garanterar lika rättigheter för kvinnor och män, men i praktiken är
kvinnans ställning svag. Ojämlikheten är djupt rotad i familjestrukturen och
återspeglas i resten av samhället. Exempelvis är läskunnigheten avsevärt lägre
bland kvinnor än bland män, och kvinnor är underrepresenterade på alla nivåer
i offentliga förvaltningar och församlingar. Våld mot kvinnor är vanligt
förekommande trots förbud i lagstiftningen. Månggifte förekommer i stor
utsträckning, liksom tvångsäktenskap för unga flickor.
Kvinnlig könsstympning är vanligt, trots att det är förbjudet. Inga uppgifter gör
gällande att åtal väckts mot personer som utfört ingreppen.
15. Barnets rättigheter
Regeringen uttrycker stöd för olika organisationers arbete för barns rättigheter,
men saknar själv kapacitet att garantera exempelvis skolgång för alla barn.
Enligt FN:s barnorgan UNICEF går endast knappt hälften av barnen i skolan
och än färre flickor än pojkar. Barnarbete är vanligt förekommande, framför
allt i den informella sektorn. Det finns ett stort antal gatubarn och handel med
barn förekommer. Rapporter från UNICEF och organisationen Human Rights

Watch gör gällande att det fortfarande finns barnsoldater i armén, i paramilitära
styrkor och hos rebellgrupperna.
En fransk organisation, Arche de Zoé, avslöjades i oktober ha försökt att föra
ut 103 barn från Tchad till Frankrike, i strid mot lokal lag och eventuellt i syfte
att barnen skulle adopteras bort. Organisationens personal dömdes till 8 års
straffarbete efter en snabb tchadisk rättegång, och överfördes sedermera till
Frankrike.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
I Tchad finns ungefär 200 etniska grupper. De flesta av dessa bekänner sig
dock till en av två övergripande kulturer – den muslimska i de norra och östra
delarna av landet eller den kristna i landets södra delar. Diskriminering på
etnisk grund är vanligt trots att det är förbjudet enligt lag. Presidentens egen
etniska grupp, zaghawa, dominerar statsförvaltningen, är överrepresenterad i
alla viktiga statsorgan och på höga poster inom militären.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Någon tillförlitlig information om situationen för homo- och bisexuella
eller transpersoner i Tchad är inte känd.
18 Flyktingars rättigheter
Enligt UNHCR finns drygt 230 000 flyktingar i Tchad, en av världens största
flyktingmottagarländer. De allra flesta kommer från Darfurprovinsen i södra
Sudan och befinner sig i flyktingläger i östra Tchad. Ett mindre antal kommer
från Centralafrikanska republiken. Därtill finns drygt 170 000 internflyktingar i
östra delen av landet.
Ett stort antal humanitära organisationer verkar i flyktinglägren i östra Tchad
och har, trots svåra omständigheter, byggt upp en rimligt tillfredsställande
struktur för att stödja flyktingarna. Försörjning med vatten och livsmedel är en
svår uppgift i de mer avlägsna lägren. Situationen för internflyktingar är särskilt
besvärlig. Den pågående konflikten, attacker av säkerhetsstyrkor och

rebellgrupper och utbredd banditism försvårar det humanitära arbetet och
hotar flyktingarnas säkerhet.
Statsförvaltningen har ingen kapacitet att hantera flyktingfrågor. Det nationella
flyktingkommissariatet CNAR finansieras helt av UNHCR.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga lagar som direkt diskriminerar personer med funktionshinder,
men funktionshindrade personers möjligheter är i praktiken mycket
begränsade.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter kan verka i
Tchad. Människorättsaktivister, särskilt på det lokala planet, har dock utsatts
för trakasserier och hot från myndigheter, särskilt om de uttryckt kritik mot
regimen. Den mest väletablerade organisationen är Ligue Tchadienne des
Droits de l'Homme (LTDH).
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett antal internationella organisationer, däribland flera FN-organ, arbetar med
frågor som rör mänskliga rättigheter. UNHCR samt andra FN-organ och
NGO:er (enskilda organisationer) arbetar med flyktingfrågor i östra delen av
landet.
FN:s säkerhetsråd beslutade i september 2007 att upprätta en internationell
närvaro i Tchad (och Centralafrikanska republiken) med den övergripande
uppgiften att bidra till att skapa säkerhetsförutsättningar som gör det möjligt
för flyktingar och internflyktingar att återvända. En FN-mission, MINURCAT,
skall arbeta med utbildning av tchadiska poliser för skyddsuppgifter i östra
Tchad och ska även ge stöd när det gäller mänskliga rättigheter i detta område.
En militär EU-styrka, EUFOR, ska stödja MINURCAT och bidra till att
skydda flyktingar, internflyktingar och humanitära insatser

Västra och ekvatoriala Afrika.

Mänskliga rättigheter i Senegal 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Senegal lever relativt väl upp till sina åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter,
även om brister finns, såsom barnarbete, diskriminering av och våld mot
kvinnor, och långa väntetider i häkten. De demokratiska institutionerna är
tämligen väl utvecklade även om det finns brister. Korruptionen är omfattande
på alla nivåer i statsapparaten och straffrihet förekommer, särskilt vad avser
ekonomisk brottslighet. Antalet incidenter där yttrandefriheten inskränkts och
där godtyckliga arresteringar genomförts uppges ha ökat det senaste året.
Dödstraffet avskaffades formellt i december 2004.
Den utbredda fattigdomen utgör ett hinder för utveckling. Senegal präglas av
stora klyftor mellan en liten välbärgad elit och det stora flertalet som har dålig
tillgång till hälsovård och utbildning. Omkring två tredjedelar av befolkningen
lever i fattigdom under två US-dollar om dagen och en femtedel i extrem
fattigdom, under en US-dollar om dagen. Sett ur ett tioårsperspektiv går
utvecklingen mot ett jämlikare samhälle mycket långsamt.
Ett avtal om vapenstillestånd undertecknades i december 2004 för
Casamanceregionen i södra Senegal, mellan Senegals regering och Mouvement
des Forces Démocratiques de la Casamance, MFDC. Fredsprocessen har dock
stagnerat. Under 2006 bröt nya stridigheter ut, vilket resulterat i tusentals nya
internflyktingar samt nya offer för minor. 2007 har det rapporterats om nya
våldsamheter och dödsfall efter strider mellan regering och olika rebellrörelser.
Afrikanska Unionen beslöt i juli 2006 att Hissène Habré, Tchads före detta
diktator bör ställas inför rätta i Senegal, där han befunnit sig i exil sedan 1990.
Senegal har efter uppmaning av både AU och FN införlivat FN:s
tortyrkonvention i den nationella lagstiftningen vilket krävs för att genomföra
rättegången. Senegal har bett det internationella samfundet och EU om
finansiellt stöd för kostnaderna för rättegången.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Senegal har ratificerat eller anslutit sig till följande internationella konventioner
om mänskliga rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt. Tilläggsprotokollet om
avskaffandet av dödsstraffet har varken undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR).
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr (CAT) samt undertecknat tilläggsprotokollet
om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi.
- Flyktingkonventionen samt tillhörande protokoll från 1967.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen.
Rapporteringen till respektive konventionskommitté görs med betydande
eftersläpning.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Respekt för liv och kroppslig integritet är garanterad i grundlagen. Regeringen
har uttalat en vilja att bekämpa övergrepp som tortyr och bristande respekt för
kroppslig integritet med upplysning, utbildning och repressiva åtgärder.
Utvecklingen går dock långsamt. Det finns ett fåtal rapporter, också från de
senaste åren, om försvinnanden i Casamance till följd av övergrepp både från
MDFC-gerillan och från regeringssidan.

De överfyllda fängelserna karaktäriseras av dåliga hygienförhållanden och brist
på mat. Fångarna separeras dock vanligen efter kön, ålder och brottets art.
Nationella och internationella organisationer arbetar för att förbättra
situationen i fängelserna.
4. Dödsstraff
Senegal avskaffade dödstraffet i december 2004. Inget dödsstraff har verkställts
sedan 1967.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Antalet hot mot och gripanden av framförallt journalister och
oppositionspolitiker som anklagas för att ”ha missbrukat sin rätt till
yttrandefrihet” har ökat under det senaste året. Dessa tendenser har
uppmärksammats av nationella organisationer för mänskliga rättigheter och har
debatterats i medierna. Ett flertal journalister arresterades under 2007. Enbart i
november skedde fyra uppmärksammade arresteringar av journalister som
anklagats för att offentligt smutskastat president Wade eller utsatt rikets
säkerhet för fara. En av dessa journalister skrev exempelvis om presidentens
påstådda ”nattliga eskapader”. Chefredaktören för tidningen ”Le Courrier du
Jour” greps efter att ha publicerat en artikel om Senegals ekonomiska läge som
antydde att militären var den enda institution som kunde ingripa för att lösa
den sociala krisen.
Olaga eller godtyckliga frihetsberövanden, som tidigare varit vanligt i
Casamance-regionen, har på senare tid minskat betydligt.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Senegal gör anspråk på att vara en rättsstat alltsedan självständigheten 1960.
Rättssystemet vilar på franska grundvalar. I enlighet med grundlagen är
domstolsväsendet fristående från den verkställande makten. Rättsväsendet
präglas emellertid av bristande resurser och låga löner varför domstolarna
förblir sårbara för påverkan från anklagades familj och släktingar och av
politiska överväganden. Vidare har flera korruptionsskandaler uppdagats där

flera högt uppsatta domare varit inblandade. Skandalerna verkar dock ännu inte
ha lett till åtal. Enligt statistik från organisationen Transparency International
ligger korruptionen i Senegal ungefär kvar på samma nivå som tidigare år (71:e
plats av 179 länder), vilket tyder på att inga verksamma åtgärder har vidtagits
för att minska korruptionen.
Kvinnors och barns rättssäkerhet är generellt sett sämre än männens, i
synnerhet på landsbygden. Traditioner och sedvänjor, dålig utbildning och
fattigdom utgör viktiga orsaker och det är svårt att peka på några tydliga
framsteg, trots att myndigheterna utlovar förbättringar.
Rättssäkerhetsfrågor är föremål för debatt i såväl politiska fora som i medierna.
Medierna har lyft fram de alltför långa häktningstiderna, lång väntan på
domstolsbehandling eller att en anklagad nekats offentlig försvarsadvokat i
avsaknad av egna medel. Genomsnittstiden från åtal till rättegång är två år.
7. Straffrihet
Regeringen säger sig bekämpa straffrihet och en del utredningar om brott mot
mänskliga rättigheter har lett till fällande domar. Straffrihet förekommer
emellertid ofta inom polis och gendarmeri. Ingen av de personer ur
säkerhetsstyrkorna som anklagas för brott mot de mänskliga rättigheterna har
åtalats. Fristående utredningar om anmälda övergrepp eller korruption kommer
sällan till stånd. Detta har även gällt händelser som varit uppmärksammade i
medierna och av internationella enskilda organisationer.
I februari 2005 godkändes en lag om amnesti för alla politiskt motiverade brott
mellan 1983 och 2004. Flera oppositionspartier samt enskilda organisationer
motsatte sig lagen och menade att den var oförenlig med grundlagen. Lagen
godkändes trots detta efter prövning i domstol. Internationella organisationer
har kritiserat lagen för att uppmuntra straffrihet.
Under fredsförhandlingar 2004 mellan regeringen och MFDC-gerillan i
Casamance antog parlamentet en lag om amnesti för MFDC-rebeller i syfte att
uppmuntra rebellerna att godkänna fredsavtalet. Organisationer verksamma för
de mänskliga rättigheterna fortsatte att kritisera lagen under året, utan resultat.

Afrikanska Unionen (AU) beslöt i juli 2006 att Hissène Habré, Tchads före
detta diktator, bör ställas inför rätta i Senegal, där han befunnit sig i exil sedan
1990. AU:s beslut kom efter att Habré begärts utlämnad till Belgien, samt att
senegalesisk domstol förklarat sig icke kompetent att agera och därför hänvisat
ärendet till AU. AU menade att Senegal var förpliktigat att lagföra Habré enligt
FN:s tortyrkonvention. Senegal har nu införlivat konventionen i nationell lag.
Inget datum har ännu fastställts för rättegången mot Habré. Senegal har bett
biståndsgivare om finansiellt stöd för att kunna genomföra denna.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Senegal kännetecknas i allmänhet av en väl utvecklad yttrande- och pressfrihet.
Tidnings- och radiostationsfloran är rik. TV:n är statsägd och
privatiseringsplanerna verkar ha stannat av. I alla medier utom i TV är det
möjligt att kritisera regeringen. De senaste tre åren har dock präglats av ett ökat
antal incidenter där yttrandefriheten inskränkts. Kritiska journalister och
oppositionspolitiker har tillfälligt fängslats, ofta anklagade för att utgöra hot
mot den allmänna säkerheten eller för att ha publicerat falska nyheter. Denna
negativa trend har uppmärksammats och debatterats i oberoende medier.
Respekten för mötesfriheten har under senare år förbättrats, liksom
demonstrationsfriheten.
I princip råder religionsfrihet. Cirka 95 procent av landets befolkning är
muslimer. Statsmakten bekänner sig i princip inte till någon speciell religion
men det är välkänt att de muslimska religiösa ledarna ("marabouter") utövar
stort politiskt, ekonomiskt och socialt inflytande.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Senegal har alltsedan självständigheten 1960 varit en republik med stark
presidentmakt. Presidentmakten har ytterligare stärkts under president Wade
som i presidentvalet i februari valdes till ännu en mandatperiod. Det råder
politisk mångfald med flerpartisystem och i dag finns ett 80-tal partier.
Oppositionen spelar en aktiv roll i samhällsdebatten som förs i tidningar och
radio. Utrymmet i det regeringskontrollerade statliga TV-monopolet är dock

begränsat. Efter en regeringsombildning i november finns nu enbart 4 kvinnor
i regeringen med 28 ministrar. Den demokratiska utvecklingen sedan 70-talet,
visar en relativt hög mognadsgrad och politiska och administrativa strukturer
har konsoliderats. Samtidigt uttrycks från oppositionen och allmänheten oro
över ökande korruption, svågerpolitik och auktoritära inslag. Detta illustrerades
bland annat under året av att presidenten förmådde parlamentet att återinrätta
en andra kammare i parlamentet (senat). Presidenten har själv nominerat 65 av
100 ledamöter till senaten. Resterande 35 har utsetts genom indirekta val där
presidentens parti PDS fick 34 platser
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Lagen reglerar maximal arbetstid, åtminstone för arbete inom den formella
sektorn och stadfäster en minimilön per månad. Minimilönen är dock för låg
för att räcka till en familjs försörjning. Senegal har ratificerat FN:s
arbetsorganisations (ILO:s) alla åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter. Arbetslagstiftningen når enbart den formella sektorn vilken
omfattar mindre än hälften av den arbetsföra befolkningen. Den höga
arbetslösheten, särskilt bland ungdomar, utgör en av grundorsakerna för
utvandring.
Det råder full frihet att bli medlem i fackföreningar. Vissa fackföreningar har
starka förhandlingspositioner och lagstiftningen mot diskriminering av
arbetstagare är omfattande. Den höga arbetslösheten medför att få arbetstagare
vågar klaga på sina arbetsvillkor. Under 2007 har dock ett antal strejker
anordnats i protest mot framförallt låga löner och ökade levnadskostnader.
Våldsamma protester utbröt i november efter det att gatuförsäljare i Dakar och
St Louis tvingats bort från sina stånd i ett försök från regeringens sida att städa
upp gatorna.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälso- och sjukvård håller fortsättningsvis en låg standard, trots att
hälsosektorns andel av statsbudgeten ökat och enligt
Världshälsoorganisationen WHO nu uppgår till drygt 10 procent. Tillgången

till hälso- och sjukvård är mycket varierande i olika regioner och särskild dålig
på landsbygden. Vaccinationskampanjer förändrar successivt mönstret på
folksjukdomarna men under senare år har vaccinationsskyddet för barn
försämrats. En intensiv kampanj för malariabekämpning och mot polio har
givit resultat, liksom arbetet mot spridningen av hiv/aids. Mödra- och
barndödligheten fortsätter dock att vara hög.
12. Rätten till utbildning
Lagen föreskriver obligatorisk och gratis skolgång mellan 6 och 16 år. I
praktiken är det dock få skolor som tillhandahåller gratis undervisning. Klyftan
mellan högre utbildning och grundutbildning är djup, liksom skillnaderna
mellan stad och landsbygd. Enbart 47 procent av männen respektive 28
procent av kvinnorna kan läsa. Antalet barn som skrivs in i skolan har ökat de
senaste åren (2005, 83 procent och 2004, 70 procent). Avhoppen fortsätter
dock att vara stora, särskilt på landsbygden. Enligt uppgifter från UNICEF
gick 51 procent av pojkarna i skolan 2003. Motsvarande siffra för flickor var 44
procent. Endast 15 procent av flickorna fortsatte till gymnasienivå.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Senegal ligger på 156: e plats av 177 i UNDP:s (FN:s utvecklingsprograms)
utvecklingsindex. Levnadsstandarden är låg och ojämnt fördelad mellan städer
och landsbygd, mellan regioner i landet och mellan män och kvinnor. Enligt
UNDP lever 17 procent av befolkningen i extrem fattigdom, definierat som
mindre än en US-dollar om dagen. 56 procent lever under två dollar om dagen.
Den dominerande delen av de fattiga är kvinnor på landsbygden. Landet är
starkt beroende av bistånd utifrån, dels från det internationella samfundet, dels
på individnivå genom penningtransaktioner från den senegalesiska diasporan.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnan är utsatt för diskriminering inom i princip alla sektorer av det
senegalesiska samhället. Majoriteten av de yrkesverksamma kvinnorna arbetar
inom den informella sektorn och endast 20 tjugo procent av kvinnorna har ett

formellt lönat arbete. Traditionella värderingar och sedvänjor förhindrar verklig
utveckling av kvinnors rättigheter. Kvinnor har inte samma rätt till arv och
ägande som män och betalar högre skatt än män. Nära hälften av alla kvinnor
lever i polygama förhållanden. Månggifte är framförallt vanligt på landsbygden
men förekommer även i utbildade hem i städerna. Sedvänjan innebär enligt
många ett svårt förtryck av kvinnor och ger ofta upphov till våldsamheter på
grund av stora spänningar mellan familjemedlemmarna.
Könsstympning är förbjudet. Inga uppgifter finns på att ingreppet förekommer
inom den största etniska gruppen i Senegal. Myndigheterna bekämpar
könsstympning bland annat genom utbildningssatsningar och i flera fall har
föräldrar till flickor dömts för könsstympning. Företeelsen är på tydlig
tillbakagång i takt med generationsskiften och urbanisering. Trots detta utsätts
enligt frivilligorganisationen Centre for Reproductive Rights fortfarande cirka
28 procent av landets flickor för könsstympning.
Våld mot kvinnor är förbjudet men vanligt förekommande och prioriteras inte
av polisen. Våldtäkt är förbjudet men inte om övergreppet begås inom
äktenskapet. Situationen kompliceras ytterligare av det faktum att våld mot
kvinnor sällan anmäls eftersom det anses påverka familjens anseende negativt.
Kvinnorättsorganisationers och andra gruppers envisa arbete för att försvara
kvinnors rättigheter har resulterat i att kampen mot våld mot kvinnor står på
den politiska agendan och att upplysningskampanjer liksom repressiva åtgärder
och sanktioner har fått större plats i media.
Människohandel är ett problem då Senegal fungerar såväl som ursprungsland,
transitland och som mottagarland för handel med kvinnor och barn för
sexuellt utnyttjande. Lagstiftning mot människohandel antogs 2005.
Abort är förbjudet i lag och mödradödligheten är enligt siffror från
Världshälsoorganisationen 690 per 100 000.
15. Barnets rättigheter
I ett land där kvinnor utgör 70 procent av de fattiga drabbas barnen hårt och i

Senegal består nära halva befolkningen av barn. Eftersom månggifte är vanligt,
såväl i städerna som på landsbygden, delar många barn på en pappa och dennes
möjlighet till försörjning. Många barn diskrimineras i det senegalesiska
samhället. Det gäller särskilt barn födda utom äktenskap, barn med
funktionshinder, hiv/aids-smittade barn, flickor och gatubarn.
Uppskattningsvis en tredjedel av barnen under 14 år arbetar för att bidra till
ekonomin, ofta under svåra förhållanden och med mycket dålig lön.
Utebliven skolgång, uträttande av småtjänster och tiggeri är verklighet för
många barn, såväl i städer som på landsbygden. Fattiga föräldrar på
landsbygden skickar sina barn till koranskolor i städerna där de, som en del i
utbildningen, förs in i ofrivilligt tiggande och riskerar att utsättas för såväl
polisvåld som andra övergrepp. FN:s kommitté för barnets rättigheter
uttrycker efter sin granskning av Senegal 2006 oro över att antalet tiggande
gatubarn och "talibébarn" som utnyttjas för religiösa ledares ekonomiska
vinning ökar. Vartannat barn som föds på landsbygden registreras inte och
arrangerade giftermål för barn är fortfarande mycket vanligt. Barnaga och
könsstympning är förbjudet i lag men förekommer.
Handel med såväl flickor som pojkar är ett växande problem som
myndigheterna har svårt att hantera. Dessutom ökar antalet flickor som arbetar
som hushållshjälp och därmed riskerar de att utnyttjas såväl ekonomisk som
sexuellt.
Medvetenheten om barnets rättigheter är liten men ökar sakta vilket bland
annat avspeglar sig i en ökad medierapportering. Även myndigheterna har satt
barnets rättigheter på agendan och samarbetar med organisationer för
mänskliga rättigheter inom flertalet områden som berör barns situation.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Senegal har ett 20-tal etniska grupper som huvudsakligen lever i fredlig
samexistens. De många olika etniska grupperna har med tiden blandats upp

alltmer. Undantaget har varit Casamance-regionen där bland annat kulturella
och etniska motsättningar i början av 80-talet ledde till väpnad konflikt och
strävanden efter självständighet. Konflikten pågår fortfarande, numera med
sporadiskt uppblossande stridigheter. Det förefaller som om konflikten idag
präglas mindre av politiska självständighetskrav och mer av några individers
rivalitet, med inslag av organiserad brottslighet.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjudet enligt lag och är starkt tabubelagt. Misshandel och
trakasserier av homosexuella förekommer men inga uppgifter finns på att de
anmäls.
18. Flyktingars rättigheter
Senegal har sedan 1968 en flykting- och migrationspolitik, som respekterar och
bygger på internationella konventioner och andra överenskommelser.
Lagstiftningen och rättstillämpningen är i huvudsak i samklang med
internationella normer. Strukturen byggdes upp under 60- och 70-talen, då
Senegal tog emot ett stort antal flyktingar från bland annat de dåvarande
portugisiska kolonierna, Guinea och Mauretanien med flera. I dag finns
uppskattningsvis 35 000 flyktingar i Senegal. Merparten är svarta fördrivna från
Mauretanien 1989-90. Under 2007 förbereds ett återbördande av drygt 20 000
mauretanier.
Den 22 år gamla konflikten i Casamance har drivit tiotusentals människor på
flykt inom landet och till grannländerna (se punkt 16). Till följd av uppblossade
strider under 2006 beräknas antalet internflyktingar uppgå till omkring 60 000.
Antalet senegalesiska flyktingar i Gambia är drygt 10 000 och ytterligare 6 0007 000 har flytt till norra Guinea-Bissau enligt FN:s flyktinghögkommissariat
UNHCR.
19. Funktionshindrades rättigheter
Personer med funktionshinder är en mycket utsatt grupp som i princip saknar
socialt skyddsnät. De är utestängda från de flesta yrken på grund av fysiska

hinder, brist på utrustning och utbildningsmöjligheter, och hänvisas till
familjens möjligheter och insatser av enskilda organisationer. Statsmakternas
ansvar är reglerat och myndigheterna har öppnat skolor för barn med
funktionshinder. Området är dock lågt prioriterat.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter tillåts och uppmuntras att
verka i landet. I den nationella kommittén för mänskliga rättigheter ingår såväl
statstjänstemän, medborgarrättsorganisationer och oberoende organisationer.
Kommittén kan på eget initiativ göra utredningar om påstådda
missförhållanden.
Samarbetet mellan inhemska och internationella organisationer och
senegalesiska myndigheter fungerar förhållandevis väl. Dialogen med
senegalesiska myndigheter upprätthålls inte minst med hjälp av den
beredvillighet som finns bland enskilda organisationer att medverka vid
finansiering av åtgärder som innebär förbättringar på området mänskliga
rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett flertal FN-organ bedriver verksamhet i landet. Sverige har bland annat stött
den regionala organisationen RADDHO (Rencontre Africaine pour la Défense
des Droits de l'Homme), som med inriktning på Senegal och Västafrika arbetar
mycket aktivt med svåra och politiskt känsliga frågor. Tostan, som får svenskt
finansiellt stöd, är en enskild organisation som genom utbildning och
upplysningsverksamhet varit framgångsrik i sitt arbete mot kvinnlig
könsstympning, tvångsäktenskap och våld mot kvinnor
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Gambia uppvisar stora brister beträffande de mänskliga rättigheterna (MR).
Yttrandefriheten har under de senaste åren utsatts för svåra påfrestningar och läget
uppges ha förvärrats ytterligare 2007. Ett antal jurister och journalister har lämnat
landet till följd av hot om förföljelse. Flera oppositionspolitiker samt journalister har
under året gripits utan att åtal väckts. De civila myndigheterna utövar i allmänhet
kontroll av säkerhetsstyrkorna, men medborgare, oppositionspolitiker, samt häktade
och fängslade, har utsatts för attacker och i vissa fall tortyr. Rättsväsendet är fortsatt
ineffektivt och korrumperat. Straffriheten är utbredd.
Kvinnans ställning är svag liksom respekten för barnets rättigheter. Våld mot kvinnor
är vanligt förekommande. Könsstympning är tillåtet och mycket utbrett även om
hälsovårdsmyndigheterna motarbetar kränkningarna. Barnprostitution samt
människohandel ökar.
Nuvarande president Yahya Jammeh kom till makten genom en militärkupp 1994.
Han återvaldes i september 2006 för en tredje mandatperiod. Själva valet gick lugnt
till och bedömdes som fritt och rättvist av internationella observatörer. Däremot
förekom misstankar om oegentligheter under valkampanjen. Presidentens parti,
Alliance for Patriotic Reorientation and Construction (APRC) fortsätter att dominera
politiken. I parlamentsvalet i januari vann partiet 37 av 48 valbara platser. Totalt har
partiet 47 platser då fem ledamöter utsågs direkt av presidenten. Valdeltagandet var
lågt.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Gambia har ratificerat/anslutit sig till följande centrala konventioner om de
mänskliga rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant
on Civil and Political Rights (ICCPR), och anslutit sig till dess första fakultativa om

enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling
eller bestraffning, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment (CAT)
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, Convention on
the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, Convention
on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child (CRC)
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt
tillhörande protokoll
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal Court
(ICC)
- Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter
Återrapporteringen till FN:s kommittéer för mänskliga rättigheter är kraftigt
fördröjd, med undantag för rapporteringen till CEDAW.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Grundlagen förbjuder tortyr eller annan omänsklig behandling men rapporter om
övergrepp och tortyr bland annat piskning av frihetsberövade personer förekommer
Lokala fängelser är överfulla och de sanitära förhållandena uppges vara undermåliga.
Kvinnor och män respektive ungdomar hålls åtskilda och vid ett fängelse har en
specialavdelning upprättats för ungdomsbrottslingar. Organisationer som arbetar med
mänskliga rättigheter tillåts besöka fängelser.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades 1993 men återinfördes 1995 under militärens styre. Tretton
dödsdomar har meddelats sedan 1995. År 2007 dömdes två personer anklagade för

mord till döden. Senaste avrättningen utfördes 1981. Lagen tillåter dödsstraff för
barn under 18 år.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt lag ska en person som gripits av myndigheterna ställas inför rätta eller friges
inom 72 timmar. Vid flera tillfällen under året har oppositionspolitiker, jurister och
journalister godtyckligt gripits eller frihetsberövats utan rättslig grund. Det
förekommer även att den nationella säkerhetstjänsten (NIA), som rapporterar direkt
till presidenten, griper och kvarhåller personer från det civila samhället, trots att
NIA inte har någon formell kompetens att genomföra arresteringar.
Efter ett kuppförsök i mars 2006 greps ett femtiotal personer. Ett tjugotal personer
häktades, däribland militärer, advokater och journalister, anklagade för högförräderi.
Regeringen har uppgivit att fem av de häktade personerna flydde i samband med flytt
till fängelse. Inga uppgifter finns idag om dessa finns i livet och internationella
människorättsorganisationer befarar att de kan ha avrättats. I april 2007 dömdes tio
av kuppmakarna i en militärdomstol till mellan tio års fängelse och livstidsstraff.
Två personer från Amnesty International greps tillsammans med en journalist i
oktober 2007 anklagade för spionage. Efter internationella påtryckningar frisläpptes
de en vecka senare. Journalisten är enligt uppgift från Amnesty eftersökt av NIA och
har tvingats gömma sig.
Medborgarna har normalt full rörelsefrihet, men regeringen kan inom ramen för
grundlagen införa "skäliga restriktioner". Militära vägkontroller förekommer.
Oppositionsmedlemmar drabbas av reserestriktioner genom indragna pass.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssystemet är enligt 1997 års grundlag oberoende i förhållande till den
verkställande makten, något som i praktiken inte respekteras. Lagarna bygger på en
blandning av brittiska lagar, traditionella lagar och sharialagar. Traditionell islamsk
rätt tillämpas vid frågor om äktenskap, skilsmässor och arv. Utöver det civila
rättsväsendet finns militärdomstolar där militärer ställs inför rätta.

Tillgång till rättslig prövning är garanterad enligt lagen. Denna rättighet efterlevs
överlag men undantag förekommer då domstolsväsendet är ineffektivt och eftersatt.
Korruptionen är utbredd såväl inom rättsväsendet som inom poliskåren. Bristen på
finansiella resurser inom rättsväsendet är stor. Endast tre av landets domare är från
Gambia. Övriga domare kommer från andra afrikanska länder som är medlemmar i
Samväldet, och många av dem är finansierade via Storbritannien.
Kvinnors och barns rättssäkerhet är överlag sämre än mäns. Endast vart tredje barn
registreras vid födseln. Straffmyndighetsåldern uppges vara sju år.
Organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter försöker få till stånd en
förändring.
7. Straffrihet
Det är sällsynt att övergrepp av polis eller militär beivras. Sedan 2001 har
presidenten enligt lag rätt att bevilja amnesti för handlingar som begåtts vid
tidpunkter när den allmänna ordningen störts. Detta har påverkat brottsoffers vilja att
anmäla brott negativt.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen gör inga inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten, men i praktiken
begränsas dessa kraftigt. Det är allmänt vedertaget att självcensur är vanligt i
nationella medier. Statliga medier utgör främst ett instrument för regeringen.
Utländska TV- och radiosändningar tillåts.
Ett ökat antal journalister, jurister och aktivister för de mänskliga rättigheterna har
känt sig tvingade att lämna Gambia efter hot om förföljelse. Fortfarande har ingen
åtalats för mordet i december 2004 på landets mest framstående journalist och
reporter för såväl AFP som Journalister utan gränser, Deyda Hydara. En FNtjänsteman utvisades i januari efter att ha kritiserat presidenten för dennes påstående
att han kunde bota hiv/aids.
Den obligatoriska avgiften för oberoende medier femdubblades 2004 och innebär i
praktiken en inskränkning i tryckfriheten. Samtidigt utvidgades den brottsliga

innebörden av förtal och den maximala strafftiden förlängdes från sex månader till
tre år. Detta uppges ha ökat självcensuren ytterligare.
Författningen garanterar församlings- och föreningsfriheten, men i praktiken
begränsar regeringen dessa rättigheter på olika sätt.
Mer än 90 procent av Gambias befolkning är muslimer. Religionsfriheten är
inskriven i landets grundlag och respekteras normalt av regeringen.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Gambias nuvarande president, Yahya Jammeh, tog makten genom en militärkupp
1994. 1996 hölls allmänna val vilket innebar en återgång till civilt styre. Enligt
nuvarande grundlag från 1997 har presidenten långtgående maktbefogenheter i
egenskap av statschef, regeringschef och arméchef. Presidenten utser regering.
Presidentval och val till nationalförsamlig äger rum vart femte år.
Jammah återvaldes för en tredje mandatperiod i september 2006. Även om själva
valet beskrevs som fritt och rättvist av internationella observatörer uttrycktes
samtidigt misstankar om oegentligheter under valprocessen. Bland annat ska statliga
medel, trots förbud, ha använts för presidentens valkampanj och dessutom ska
oppositionen ha nekats tillgång till statliga medier. Arresteringar av
oppositionspolitiker samt hot mot regeringskritiska medier bedöms ha försvagat
oppositionens möjlighet att bedriva en aktiv valkampanj.
Presidentens parti, Alliance for Patriotic Reorientation and Construction (APRC)
fortsätter att dominera politiken. I parlamentsvalet i januari vann partiet 42 av 48
valbara platser. Totalt har partiet 47 platser av 53 då ytterligare fem ledamöter från
APRC utsågs direkt av presidenten. Valdeltagandet var lågt, cirka 41 procent. 5 av 19
ministrar i regeringen är kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslagstiftningen tillåter bildandet av fackföreningar med undantag för polis,
militär och statstjänstemän. Dessa grupper omfattas inte heller av den allmänna

strejkrätten. Endast ett fåtal anställda är fackligt anslutna. Gambia har ratificerat
Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta centrala konventioner men utan
fullständig implementering.
Grundlagen förbjuder såväl tvångsarbete som barnarbete. Ändå är barnarbete vanligt
förekommande även i åldrar under den lagstadgade minimiåldern på 14 år.
Minimilönen uppgår till 0,66 US-dollar per dag vilket är otillräckligt för att garantera
en arbetare och dennes familj en rimlig levnadsstandard.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsosektorns andel av statens totala budget är cirka 5,9 procent men trots att
regeringen säger sig prioritera hälsovård och välfärdsfrågor är resurserna
otillräckliga.
Tystnaden kring hiv/aids har tack vare enskilda organisationers arbete brutits men
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter uttrycker oro för det växande antalet barn
och vuxna som drabbas. Smittspridningen ökar på grund av de hårda ekonomiska
villkor som tvingar unga kvinnor och män till prostitution Presidentens påstående att
han äger förmåga att bota hiv/aids genom handpåläggning har uppmärksammats
internationellt.
12. Rätten till utbildning
Utbildning prioriteras enligt regeringen men området är ändå underfinansierat.
Analfabetismen är utbredd och bara 30 procent av kvinnorna respektive 44 procent
av männen kan läsa.
De första nio skolåren ska vara obligatoriska och gratis. I praktiken är målsättningen
omöjlig att uppnå på grund av avgifter för böcker, skrivmaterial, skoluniform och
transporter, vilket särskilt drabbar flickor och barn från fattiga familjer. Regeringen
har tagit initiativ för att minska dessa kostnader och för att öka andelen flickor på
högstadienivå. Dessutom har fler skolor byggts och sanitetsförhållandena förbättrats
vilket varit särskilt positivt för flickors deltagande. Förutom ekonomiska skäl och
prioritering av pojkars utbildning, är även tvångsäktenskap av unga flickor en faktor
som hindrar flickors skolgång. Antalet barn som börjar skolan ökar dock, även om

avhoppen fortsatt är stora. Enligt siffror från UNICEF fick 55 procent av pojkarna
och 51 procent av flickorna i grundskolan år 2005. Cirka en tredjedel av flickorna
nådde gymnasiet.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Gambia ligger på plats 155 av 177 länder i FN:s utvecklingsindex. Halva
befolkningen består av barn under 18 år. Dessutom beräknas landet ha en fortsatt hög
befolkningstillväxt. Regeringen har utarbetat ett program för att minska fattigdomen
men på grund av det kraftiga beroendet av bistånd saknas garantier för kontinuitet
och långsiktighet.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Diskriminering på grund av kön är förbjudet enligt grundlagen men respekten för
kvinnor och flickor är bristfällig inom många områden. Lagstiftningen inom
områden som familjerätt är i praktiken diskriminerande då den generellt styrs av
sharia. Våld mot kvinnor är vanligt förekommande och polisen vidtar inga åtgärder.
Även om lagstiftningen förbjuder våldtäkt i hemmet anmäls det inte eftersom det i
praktiken inte ses som ett brott.
Tvångsäktenskap bland flickor så unga som 12 år är vanligt förekommande.
Polygami är utbrett. Abort är helt förbjudet, vilket i vissa fall leder till farliga aborter
som i sin tur bidrar till hög mödradödlighet. Kvinnlig könsstympning är tillåtet och
omfattar cirka 70 till 80 procent av kvinnorna. Förekomsten av könsstympning
varierar dock kraftigt mellan olika etniska grupper. Regeringen arbetar mot
könsstympning inom ramen för hälsovården och även genom att söka byledares stöd
för att upphöra med könsstympning. Landets kvinnliga vicepresident har föreslagit
ett reformprogram med en alternativ ritual för flickor. Även om regeringens
inställning är att kvinnlig könsstympning är ett kulturellt fenomen stöder regeringen
utbildningsprogram och kampanjer för att minska förekomsten och ändra människors
inställning. I maj deltog exempelvis Gambias hälsominister i en uppmärksammad

ceremoni där 18 kvinnliga ”omskärerskor” offentligt gick med på att upphöra med
könsstympning
Kvinnor är underrepresenterade i arbetslivet och i de politiska institutionerna även
om framsteg gjorts och den yngre generationen börjat etablera sig på ledande poster
inom i den offentliga sektorn.
15. Barnets rättigheter
Hälften av Gambias befolkning är barn under 18 år. Endast vart tredje barn som föds
registreras. Starka traditioner gör arbetet med att genomföra barnkonventionens
principer och rättigheter svårt. Barnaga tillåts och förekommer ofta i hem och i
skolan. Vid svåra fall har straff utdömts. Antalet barn som blir så kallade ”almudus”
ökar på grund av fattigdom och traditioner. Det handlar om barn som dras in i tiggeri
genom det utbildningssystem som tillämpas av vissa islamiska religiösa ledare.
Dessa barn riskerar att utsättas såväl för polisvåld som för sexuell exploatering.
Antalet barn som arbetar ökar. År 2003 arbetade uppskattningsvis 22 procent av
barnen under 14 år, vilket bland annat beror på att den avgiftsbefriade obligatoriska
grundskolan i praktiken inte är gratis.
Exploateringen av barn uppges öka. Mestadels är det minderåriga barn som används
för barnprostitution på de stora turistorterna. Även handel med barn beskrivs som ett
växande problem. Många av de utsatta barnen kommer från krigsdrabbade länder i
regionen.
En enhetlig barnlag har antagits och anmälningar om missförhållanden kan göras till
departementet för social välfärd. Bland annat förbjuder lagen handel med barn. The
Child Protection Alliance, där såväl nationella som internationella organisationer
ingår, arbetar för att skydda barn mot kränkningar av skilda slag.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Konstitutionen förbjuder diskriminering på grund av ras, religion, funktionshinder,
språk eller social status. Detta respekterades i huvudsak av myndigheterna.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjudet enligt lag och är starkt tabubelagt i det gambiska
samhället. Utifrån perspektivet med riskerna kring hiv/aids har frågan om
homosexualitet börjat uppmärksammas av oberoende media. Den svåra
stigmatisering som homosexuella drabbas av ökar risken för smittspridning eftersom
den sexuella läggningen hemlighålls.
18. Flyktingars rättigheter
Landet har ratificerat 1951 års flyktingkonvention och 1967 års protokoll, men har
inte implementerat någon asyllagstiftning. Regeringen samarbetar med FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR) och andra humanitära organisationer. Flyktingarna i
Gambia lever utspridda, i förorter till Banjul samt längs södra gränsen till Senegal.
Enligt FN:s uppskattningar finns det för närvarande cirka 13 000 flyktingar i landet,
från Senegal, Sierra Leone, Guinea Bissau och Guinea. År 2006 flydde 6 200 av
dessa över gränsen från Senegal till följd av intensifiering av konflikten i Casamance.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga lagar eller föreskrifter om funktionshindrade personers tillgång till
olika samhällstjänster. Privata välgörenhetsorganisationer ansvarar normalt för vård
av gravt funktionshindrade personer. Lagstiftningen ger barn med
funktionshinder ett dåligt skydd. Många utestängs från skolgång och pedagogiska
hjälpmedel saknas helt.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Lokala och internationella organisationer för mänskliga rättigheter tillåts verka i
landet. Afrikanska Unionens kommission för mänskliga rättigheter har sitt säte i
Banjul, vilket har lett till att AU verkar vara återhållsam i sin kritik mot Gambias
regering. Flera panafrikanska enskilda organisationer för mänskliga rättigheter
verkar utifrån Banjul. Dit hör bland annat Institute for Human Rights and
Development in Africa och African Centre for Democracy and Human Rights.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter Flera
FN-organ bedriver verksamhet kopplade till mänskliga rättigheter i landet, bland

annat UNDP (FN:s utvecklingsprogram), UNICEF (FN:s barnfond), UNFPA (FN:s
befolkningsfond), WHO (Världshälsoorganisationen) samt ILO (Internationella
arbetsorganisationen). EU, Storbritannien och USA har utvecklingsprogram i
Gambia. USA beslöt nyligen att stryka Gambia från de länder som valts ut för "the
Millenium Challenge Account" (USA:s biståndsprogram för utvecklingsländer som
uppfyller ett antal fastlagda kriterier). Gambia ströks bland annat till följd av
bevisade övergrepp mot mänskliga rättigheter, ökade restriktioner för politiska och
medborgerliga rättigheter, inklusive inskränkningar i yttrandefriheten
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Guinea-Bissau kämpar fortfarande med att återhämta sig från inbördeskriget
under slutet av 1990-talet samt från en rad statskupper varav den sista ägde
rum 2003. Presidentval genomfördes 2005 och den före detta kuppmakaren
och ledaren Joao Bernardo "Nino" Vieira (1980 till 1999) valdes till president
efter fem år i exil i Portugal. År 2006 och även början av år 2007 präglades av
politisk instabilitet. Efter en regeringsombildning i april har det politiska läget
blivit stabilare. Med stöd av det internationella samfundet har arbetet påbörjats
för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna och för att göra
landet till en fullvärdig rättsstat. Processen är bräcklig och hotas av svaga
institutioner, politiska motsättningar, korruption och ekonomisk kris, vilket har
skapat sociala motsättningar. Den svåra sociala och ekonomiska situationen
tillsammans med svaga institutioner, bristande kapacitet och politisk vilja att
bekämpa brott, liksom landets geografiskt strategiska läge, har bidragit till att
drogsmuggling och andra former av organiserad brottslighet fått ett starkt fäste
i Guinea-Bissau.
Sedan statskuppen 2003 har respekten för vissa mänskliga rättigheter ökat,
även om det fortfarande finns många brister. Fortfarande begås övergrepp av
polis. Straffrihet och korruption förekommer och diskriminering av kvinnor
sker regelmässigt. Många barn lever under mycket svåra förhållanden.
Barnarbete är utbrett, handel med barn förekommer och är inte förbjudet
enligt lag.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Guinea-Bissau har ratificerat följande konventioner:
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW)

- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC)
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees samt
tillhörande protokoll från 1967.
Landet har skrivit under men ännu inte ratificerat övriga centrala konventioner
om mänskliga rättigheter och deras tilläggsprotokoll. Detta gäller dock inte det
fakultativa protokollet till konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter vad gäller dödsstraffets avskaffande och det fakultativa protokollet
till konventionen mot tortyr om förebyggande av tortyr. Rapportering till FN:s
kommittéer har endast gjorts till FN:s kommitté för barnets rättigheter år 2000.
Guinea-Bissau har skrivit under Romstadgan för internationella
brottsmålsdomstolen men ännu inte ratificerat den.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Konstitutionen förbjuder tortyr och omänsklig behandling och rapporter om
tortyr av gripna har minskat betydligt de senaste åren. I avsaknad av fängelser
sätts gripna och straffade i fängsligt förvar på militärbaser eller på
polisstationer. Utifrån rekommendationer av FN:s mission i Guinea-Bissau,
UNOGBIS, har förhållandena i dessa provisoriska fängelser förbättrats något
även om de fortsatt håller mycket låg standard. Avsaknad av fängelser och
långsam administration gör att människor som satts i fängsligt förvar ofta får
trängas på en liten yta under mycket dåliga förhållanden. Det förekommer att
dömda fångar friges för att ge plats åt dem som begått grövre brott. Det finns
inte heller någon kapacitet att på ett säkert sätt flytta fångar mellan
institutioner.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades 1999.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden är förbjudna enligt lag. I praktiken förekommer
dock gripanden av journalister, oppositionsmedlemmar och fackliga ledare.
Den utbredda droghandeln och dess förgreningar inom politiken har inneburit
att den personliga säkerheten för journalister och andra som uppmärksammar
detta fenomen är särskilt utsatt. Under 2007 inträffade flera fall av förföljelse
av journalister och representanter från civila samhället som rapporterat om
droghandeln. I augusti sökte människorättsaktivisten Mario sa Gomes skydd på
UNOGBIS högkvarter i Bissau efter det att en arresteringsorder utfärdats mot
honom. Gomes hade anklagat höga officerare inom armén och flera ministrar i
regeringen för att vara inblandade i drogrelaterad brottslighet. Flera journalister
har under året råkat ut för liknande övergrepp. Den internationella
journalistorganisationen (IJF) har uppmanat president Vieira att ingripa för att
få ett slut på hot och förföljelser av journalister.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Ansträngningar pågår för att skapa en högre grad av självständighet inom
rättssektorn i enlighet med grundlagen. Bristen på utbildade jurister samt
problem med utbetalningen av löner, inte minst inom statliga institutioner,
underblåser korruption och extern påverkan. Det finns både civila och militära
domstolar. På landbygden tillämpas i flertalet fall traditionella rättssystem för
att skipa rättvisa.
Efter en lång tid av institutionellt vakuum och bristande rättssäkerhet försöker
nu UNOGBIS i samarbete med regeringen att öka kunskapen om och
respekten för de mänskliga rättigheterna och rättssäkerhet. Initiativ tas för att
komma till rätta med gamla åtal och ett program för allmän rättshjälp har
återupptagits. En angelägen omorganisation av säkerhetssektorn har länge
diskuteras och förväntas inledas, bland annat för att stärka den civila kontrollen
av armén. En nationell strategi för säkerhetsektorreform har utarbetats och
genomförandet av denna ses som en förutsättning för stabilitet och
demokratisk utveckling, liksom för att bekämpa den organiserade
brottsligheten. Emellertid krävs finansiering från givarsamfundet.

7. Straffrihet
Rapporter om straffrihet förekommer ofta och det är sällsynt att brott som
begås av personer ur säkerhetsstyrkorna leder till åtal eller fällande domar. En
amnestilag antogs av parlamentet 2004 för även politiskt motiverade brott
begångna under 1990-talet fram till 2004. Den innebar straffrihet för militären,
inklusive president Vieira. Lagen har kritiserats av internationella samfundet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediefrihet föreskrivs i landets grundlag. Tidigare års bruk av
självcensur bland journalister vid statligt ägda mediaföretag har i princip
upphört förutom vad avser den växande handeln med droger (se även under
rubrik 5 ”rätten till frihet och personlig säkerhet”). Vid sidan av en statligt ägd
tidning utges fem privatägda dagstidningar. Oregelbundenheten i utgivningen
beror främst på finansiella svårigheter och brist på papper. Det finns flera
oberoende radiostationer och ett nationellt TV-företag.
Mötesfriheten och föreningsfriheten garanteras av grundlagen och
respekterades överlag av myndigheterna. Det förekommer dock att
demonstranter grips av polis och att polis då använder övervåld.
Religionsfrihet råder och respekteras överlag.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Det politiska systemet i Guinea-Bissau har sedan självständigheten 1974
präglats av motsättningar, vilket lett till åtskilliga kuppförsök, statskupper och
1998-1999 till inbördeskrig.
Sedan statskuppen i september 2003 har Guinea-Bissau med stort stöd av det
internationella samfundet, lyckats genomföra val som beskrivits som fria. Den
tidigare presidenten upplöste landets lagstiftande församling 2002. I mars 2004
valdes en ny lagstiftande församling.The African Party for the Independence of
Guinea-Bissau and Cape Verde (PAIGC) vann majoritet. 2005 valdes Joao
Bernardo "Nino" Vieira på nytt till landets president. Vieira var även landets
president 1980 till 1999 efter att ha kommit till makten genom statskupp.
År 2006 var politiskt instabilt. Året präglades av en politisk kamp mellan

PAIGC och dess ledare Gomes Junior och presidenten, om rätten att utse en
premiärminister, samt återkomsten av den tidigare presidenten Yala och
dennes politiska utspel i syfte att underminera den sittande presidenten.
I januari 2007 intensifierades de politiska motsättningarna efter mordet på
Mohammed Lamine Sanha, chef för flottan och tidigare medlem av den
militärjunta som tog makten från Vieira 1999. Mordet ledde till våldsamma
protester. En polisman dog och ett av president Vieiras hus förstördes. Gomes
Junior (PAIGC) anklagade Vieira för att ha beordrat mordet, vilket resulterade
i en arresteringsorder från regeringen. Gomes flydde till UNOGBIS högkvarter
där han stannade i 17 dagar till dess att FN genom medling lyckades lösa
konflikten med regeringen.
I mars avgick premiärminister Aristide Gomes efter en
missförtroendeförklaring i parlamentet. I april utsåg presidenten Martinho
N’Dafa Kabi som ny premiärminister. Den nya regeringen som består av en
koalition av PAIGC, Partido de Renocaçao Social (PRS) och Partido Unido
Social Democrata (PUSD) har lett till ett stabilare politiskt klimat och förnyat
hopp hos det internationella samfundet och givarna om Guinea-Bissaus
politiska framtid. Nästkommande parlamentsval förväntas äga rum i slutet av
2008.
Nationalförsamling och president utses på fem år. Av nationalförsamlingens
102 medlemmar är för närvarande 19 kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Majoriteten av befolkningen bor på landsbygden och försörjer sig genom
självhushållning. Den övriga arbetsmarknaden präglas av kraftig arbetslöshet
där situationen för kvinnor och unga är kritisk. Uteblivna löneutbetalningar till
statsanställda under nära ett år var en avgörande faktor bakom statskuppen
2003. Sedan 2000 hade staten inte kunnat betala regelbundna löner till lärare,
statliga tjänstemän och läkare. Under de senaste åren har situationen dock
förbättrats även om uteblivna löner fortfarande är en realitet för många

yrkeskårer.
Uppgifter om diskriminering på arbetsmarknaden förekommer. Guinea-Bissau
har ratificerat fem av Internationella arbetsorganisationen, ILO:s åtta centrala
konventioner. Två konventioner om förbud mot barnarbete har ännu inte
ratificerats. Anställda har rätt att organisera sig, att strejka och att bilda
fackförbund. Tvångsarbete är förbjudet men förekommer ändå, särskilt bland
barn.
Lagstadgad minimilön räcker inte till försörjningen av en familj. Detta gör
extrainkomster ifrån jordbruk och bidrag från släktingar nödvändiga. Varken
minimilöner eller reglerad arbetstid om högst 45 timmar per vecka upprätthålls.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Statsmaketerna i Guinea-Bissau tillgodoser inte bassjukvård för landets
befolkning. Hälsovårdens andel uppgår endast till 3,5 procent av statsbudgeten,
enligt statistik från Världshälsoorganisationen (WHO). Den redan tidigare
undermåliga hälsovården har sedan kriget 1998-1999 ytterligare försämrats,
trots att sjukvård uppges vara en prioritering för regeringen. Barn drabbas svårt
av sjukdomar och dödsfall till följd av dålig tillgång på rent vatten. Antalet fall
av hiv/aids har ökat på grund av kriget och kan uppgå till uppemot 6 procent.
Efter att nivån sjunkit till 20 procents täckning efter inbördeskriget, har
kraftfulla vaccinationsprogram för barn genomförts med goda resultat.
12. Rätten till utbildning
Analfabetismen är utbredd i Guinea-Bissau. Exakta uppgifter saknas men
enligt UNESCO:s bedömning är 55 procent av befolkningen analfabeter.
Andelen kvinnor är större än män. Flera skolor blev förstörda under kriget
1998-1999 och skolorna i offentlig regi har under upprepade perioder tvingats
stänga på grund av uteblivna lärarlöner och lärarstrejk. Sedan 2004 har
skolsystemet dock överlag fungerat och mellan år 2002 och 2005 hade antalet
elever inskrivna i skolan ökat med 30 procent.
Skolgången är obligatorisk från årskurs ett till sex, för barn mellan sju och tolv

år och kostnadsfri från klass ett till fyra. Uppgift saknas dock om hur stor andel
av barnen som i praktiken går i skola. Ingen högre utbildning erbjuds i landet.
Kvinnor har sämre tillgång till utbildning än män. FN:s samarbetsorganisation
för utbildning, vetenskap, kultur och media (UNESCO) stöttar arbetet med att
bygga upp en yrkesskola för ungdomar som ett konstruktivt alternativ till
arbetslöshet.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Guinea-Bissau är ett av världens fattigaste länder enligt FN:s utvecklingsindex
där landet finns på plats 175 av 177. Den ekonomiska och sociala situationen i
landet fortsätter att vara ytterst sårbar även om en viss återhämtning i
ekonomin skett efter nedgången år 2006.
Landet har goda förutsättningar med rika fiskevatten och bördig
jordbruksmark. Den ekonomiska utvecklingen hindras av en mycket bräcklig
infrastruktur, en svag och utarmad industri, ett förstört elnät, utbredd
arbetslöshet och en outvecklad statsförvaltning. Guinea-Bissau är helt
beroende av givarstöd från utlandet. Biståndet uppgår till mer än hälften av
statsbudgeten.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Även om diskriminering är förbjudet enligt konstitutionen är kvinnans
situation i Guinea-Bissau mycket svår och präglas av omfattande
diskriminering, särskilt på landsbygden. Kvinnor och barn utgör en majoritet
av landets fattiga.
Våld i hemmet är utbrett. Myndigheterna står passiva i frågan. Våldtäkt är
förbjudet, men lagen upprätthålls inte. Därutöver anses kvinnan vara ansvarig
för jordbruket, det vill säga för familjeförsörjningen. Kvinnor har dålig tillgång
till utbildning vilket försvårar inträdet på arbetsmarknaden. Diskriminerande
restriktioner förekommer inom arvs- och äganderätten.

Könsstympning är tillåtet och utbrett bland många av de etniska grupperna.
Uppskattningsvis berörs nära hälften av landets kvinnor. Ett lagförslag från
2001 som förbjuder könsstympning, skulle på nytt ha lagts fram för
parlamentet hösten 2006, men har fortfarande inte behandlats. Frågan drivs av
internationella och nationella enskilda organisationer, i synnerhet av
organisationen Sinim Mira Nassigue vars strategi går ut på att främja en
alternativ symbolisk rit för kvinnor istället för könsstympning.
Människohandel förekommer och har inte förbjudits enligt lag men landet har
förbundit sig till att motarbeta företeelsen på grundval av en deklaration gjord
av ECOWAS (Economic Community of West African States) medlemsländer.
Ministeriet för sociala frågor arbetar för att förbättra kvinnors livsvillkor bland
annat genom att bilda nätverk, stödja enskilda organisationer och
kvinnogrupper. I regeringen är 5 av 20 ministrar kvinnor. Parlamentet består av
14 procent kvinnliga ledamöter. En kvinnlig domare leder högsta domstolens
arbete.
15. Barnets rättigheter
Befolkningen består till 57 procent av barn under 18 år. Undernäring är ett
utbrett problem, i synnerhet på landsbygden där majoriteten av befolkningen
bor. Tvångsäktenskap av unga flickor förekommer. Ungdomar har svårt att
komma in på arbetsmarknaden vilket också bidrar till att prostitution,
ungdomskriminalitet och drogmissbruk ökar. I städerna är gatubarn vanliga.
Barnarbete är ytterst vanligt och hälften av alla barn mellan 5 och 14 år
beräknas arbeta. Under perioder då skolor har varit stängda och familjerna
generellt haft stora svårigheter att klara sitt uppehälle har även barnen fått bidra
till försörjningen. Det finns inga uppgifter om insatser från regeringen för att
motarbeta barnarbete. Pojkar från fattiga familjer på landsbygden sänds ofta till
koranskolor i Senegal där förhållandena är mycket svåra och tiggeri ingår som
en del av undervisningen.
En kommission med ansvar för frågor om barn och kvinnor har tillsatts men
några resultat har ännu ej uppvisats.

600 barn, varav många under 16 år, beräknas ha deltagit som barnsoldater i
kriget 1998-1999. Ett återanpassningsarbete pågår där ILO är en av flera
organisationer som medverkar. Många barn har fallit offer för minor.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Enligt landets lagstiftning är alla former av diskriminering förbjudna. Uppgifter
saknas om hur detta efterlevs i praktiken. Det finns ett 20-tal etniska grupper i
Guinea Bissau. Den största, balante, utgör ungefär 30 procent av befolkningen.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns inga lagar som uttryckligen innebär inskränkningar av människors
rättigheter på grund av deras sexuella läggning. Uppgift saknas om huruvida
diskriminering på grund av sexuell läggning förekommer i praktiken.
18 Flyktingars rättigheter
Guinea-Bissau har anslutit sig till flyktingkonventionen och har utvecklat ett
system för skydd av flyktingar. Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR)
finns ungefär 8 000 flyktingar i Guinea-Bissau varav merparten kommer från
Casamance i Senegal. Flyktingar tillåts arbeta för att försörja sig.
19. Funktionshindrades rättigheter
Guinea-Bissau saknar lagar som förbjuder diskriminering av personer med
funktionshinder. Många har fallit offer för minor på grund av kriget 1998-1999
vilket har ökat antalet personer med funktionshinder. Uppgift saknas om
huruvida funktionshindrade diskrimineras i praktiken.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Lokala och internationella människorättsorganisationer tillåts verka i landet och
samarbetet mellan dessa och myndigheterna fungerar i huvudsak väl.
Den nationella organisationen för mänskliga rättigheter, Liga Guineense dos
Direitos Humanos, är inte längre förbjuden att verka i landet. Andra nationella
organisationer som verkar inom området är AMAE (Associacao das Mulheres

de Actividade Economica), som arbetar för att ge kvinnor bättre ekonomiska
förutsättningar, Sinim Mira Nasseque, landets drivande kraft mot
könsstympning, samt Alternag som syftar till att fördjupa demokrati och
uppbyggnaden av ett civilt samhälle i enlighet med grundlagen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN:s kontor i Guinea-Bissau, UNOGBIS, verkar för att upplysa landets civila
och militära institutioner om vikten av de mänskliga rättigheterna respekteras i
landet. På initiativ av ECOWAS har en internationell kontaktgrupp för
Guinea-Bissau inrättats i syfte att mobilisera det internationella samfundets
stöd för Guinea-Bissaus återuppbyggnad.
EU har planer på att sända en mission till Guinea-Bissau i syfte att stödja
reformen av säkerhetssektorn. FN:s organisation som arbetar mot droger och
organiserad brottslighet (UNODC) har utarbetat en plan för att stödja
rättssektorn och stärka landets kapacitet för att motverka organiserad
brottslighet. Planen kommer att presenteras vid en internationell konferens om
drogsmugglingen i Guinea-Bissau, i Lissabon i slutet av december

Mänskliga rättigheter i Guinea 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska principer
uppvisar stora brister i republiken Guinea. Tortyr används enligt vissa rapporter
för att tvinga fram erkännanden av brott. Armén och säkerhetsstyrkor har under
året använt våld och dödat demonstranter som protesterat mot ekonomiska och
sociala missförhållanden och ytterst mot regimen. Under demonstrationer och
generalstrejker i januari och februari 2007, vilka initierats av landets
fackföreningar, dödades mellan 137 och 183 personer och omkring 1 500
skadades. Sedan nationella och internationella organisationer för mänskliga
rättigheter krävt att övergreppen utreds av en oberoende kommission har en
sådan nyligen utsetts.
Fackföreningarnas protestaktioner fick ett brett stöd av det civila samhället och
de flesta politiska partier, något som har lett till betydande förändringar. Den
gamla regimtrogna regeringen liksom delar av militärledningen har tvingats avgå
efter krav från fackföreningsföreträdare och det civila samhället. Den nye
premiärministern Kouyaté har inlett en reformprocess, främst på det ekonomiska
området. Regeringschefens manöverutrymme begränsas dock kraftigt av
president Contés stora maktbefogenheter enligt grundlagen och premiärministern
har endast en delegerad beslutsrätt. En valkommission, CENI, med uppgift att
förebereda parlamentsval, vilka sannolikt kommer att äga rum under våren 2008,
har utsetts med företrädare för de politiska partierna och utgör en viktig
förutsättning för reformsträvanden.
Trots att den makroekonomiska situationen förbättras under den nya regeringens
korta tid med en kraftigt minskad inflation har guineanernas vardagsliv ännu inte
förbättrats nämnvärt. Den ekonomiska och sociala krisen består liksom
ovissheten rörande hur och när ett framtida regimskifte kan ske.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Guinea har ratificerat följande konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och dess
första tilläggsprotokoll om enskild klagorätt men ej till dess andra om
avskaffande av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR).
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) men ej dess tilläggsprotokoll om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr (CAT) men ej dess tilläggsprotokoll om förebyggande
av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) men ej dess två tilläggsprotokoll
om barn i väpnade konflikter respektive handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
- Romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen.
Guinea har 2007 vidare undertecknat konventionen om rättigheter för personer
med funktionshinder.
Rapportering i enlighet med konventionerna sker endast sporadiskt.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Rättigheterna finns inskrivna i grundlagen men efterlevs inte av militär,
säkerhetsstyrkor och polis. Uppgifter finns om att tortyr tillgrips för att tvinga
fram erkännanden av brott. I samband med demonstrationer under året dödade
säkerhetsstyrkor många obeväpnade civila och demonstranter.
Fängelserna är överbefolkade och uppges vara i mycket dåligt skick.
Matransoner måste tillhandahållas av familjemedlemmar, som samtidigt
förväntas ge mat till vaktpersonalen. Dödsfall till följd av undernäring i fängelser
har rapporterats, liksom fall av våldtäkter av både kvinnor och män.

4. Dödsstraff
Dödsstraff kan utdömas för bland annat mord och högförräderi. Efter ett
uppehåll sedan 1984 verkställdes under 2001 sju dödsdomar. Militärdomstolarna
kan också utdöma dödsstraff. Den nya regeringen har förklarat att avskaffandet
av dödsstraffet inte är en prioritet, men dödsstraff verkställs inte för närvarande.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden och försvinnanden förekommer. Misstänkta
brottslingar är utsatta, men även politiska och etniska skäl är kan resultera i
olaga frihetsberövanden. Lagens bestämmelser att åtalade personer ska ställas
inför rätta inom fyra månader respekteras inte. Det förekommer uppgifter om att
misstänkta brottslingar sitter flera år i fängelse utan att ställas inför domstol. En
bidragande faktor är att grova brott (som väpnat rån och mord) endast kan prövas
vid en särskild domstol, Cour d'Assise. Registerföringen över åtalade och dömda
personer är bristfällig. Det händer att register förloras och personer därmed
glöms bort i fängelserna, utan rättegång. Det har även bidragit till att personer
suttit fängslade långt efter avtjänade straff.
Grundlagens bestämmelser om personlig frihet åsidosätts ofta. Olaga
husrannsakan förekommer liksom olagliga vägkontroller.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt grundlagen är rättsväsendet självständigt gentemot den verkställande
makten. I praktiken flyter domstolarnas och myndigheternas verksamhet in i
varandra, något som begränsar den dömande maktens oberoende. Presidenten
har personligen ingripit och frigivit två korruptionsåtalade personer som står
honom nära. Det allmänna förtroende för den statliga rättsapparaten är lågt.
Många försöker i stället att få till stånd en rättsprocess i traditionell domstol med
byäldste eller så kallade vise män som domare. Dessa uppvisar i allmänhet ett
konservativt synsätt och missgynnar ofta kvinnors rätt. Vidare är skiljelinjerna
mellan den formella och den informella rättvisan flytande.

Domare och andra juridiska företrädare saknar anställningstrygghet och är dåligt
betalda, vilket utgör grogrund för en omfattande korruption. Guineas advokater
har strejkat i veckor mot trakasserier från polisofficerares sida. Det civila
domstolsväsendet är uppbyggt på tre nivåer. Därtill finns en disciplinnämnd som
dömer statstjänstemän för förseelser begångna i tjänsten samt en militärdomstol
som dömer militär personal, som inte omfattas av brottsbalkens jurisdiktion.
7. Straffrihet
Underlåtenheten att beivra och bestraffa brott är utbredd (se även avsnitt 6). Ett
framsteg är dock att en oberoende kommission nyligen tillsatts med advokater
och andra jurister för att utreda de grova brott mot mänskliga rättigheter med
dödsskjutningar och hundratals skadade som begicks i samband med protesterna
i början av 2007. Höga företrädare för säkerhetsstyrkorna och armén har hittills
förnekat anklagelser om medverkan i förbrytelserna.
Korruptionen liksom olaga straffrihet är utbredd inom statsförvaltningen.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefrihet garanteras med vissa undantag av grundlagen, men respekteras
bristfälligt av myndigheterna. Den begränsade mötesfriheten har utnyttjats och
satts på prov under årets omfattande protestaktioner. Organiserade
demonstrationer mot den ekonomiska krisen och regimens vanstyre under årets
början möttes av urskillningslöst våld och godtyckliga arresteringar av armé,
polis och säkerhetsstyrkor. Mellan 137 och 183 personer beräknas ha dödats av
säkerhetsstyrkorna. Undantagstillstånd infördes. Repressionen verkar emellertid
inte ha avskräckt guineanerna från att uttrycka sina åsikter.
TV-bolaget står under statligt kontroll men har blivit öppnare. Politiska debatter
med ministrar och politiker direktsänds och har en stor publik. Radiosändningar
släpptes fria år 2005. Ett flertal privata radiostationer ska ha fått tillstånd att
sända sedan 2006. I etermedierna, liksom i den statliga pressen, förekommer viss
självcensur, men journalister i statsägda medier och framför allt tidningar visar
allt större mod och frispråkighet. En från statlig kontroll oberoende press finns

men hämmas av brist på finansiella och tekniska resurser. Telefon och post
övervakas. Religionsfrihet råder.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Guinea är en republik med makten koncentrerad till presidentämbetet.
Grundlagen ger presidenten rätt att omväljas för obegränsat antal mandatperioder
och med förlängd mandattid från 5 till 7 år. Vid presidentvalet i december 2003,
som varken var fritt eller rättvist, omvaldes Lansana Conté för ytterligare en
mandatperiod. Contés sviktande hälsa och maktmonopol skapar trots den
försiktigt begynnande demokratiseringen osäkerhet kring möjligheterna till ett
grundlagsenligt regimskifte. Risken för ett militärt maktövertagande efter Conté
kan inte uteslutas. Presidenten undertecknade nyligen ett dekret som bekräftar
den nya regeringsstrukturen med färre ministerier som inrättades i våras i
samband med regeringsskiftet. Nya chefer i förvaltningen väntas utses inom
kort.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Guinea har ratificerat Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner
om barnarbete (138 och182). I arbetslagstiftningen finns regler för arbetstid,
semester, arbetsmiljö och -säkerhet samt minimiålder, men reglerna överträds
ofta. Arbetare avstår från att protestera av rädsla för repressalier. Minimiålder för
anställning är 16 år, men i praktiken uppges nästan hälften av alla barn under 15
år arbeta i jordbruket, bland försäljare och i gruvarbete. Tvångsarbete är
förbjudet i lag men rapporter pekar på att tvångsarbete, även omfattande barn,
förekommer.
Enligt grundlagen får fackföreningar förekomma dock inte bland militär och
paramilitär personal. Lagen föreskriver även att diskriminering av
fackföreningsanslutna ej får ske. I praktiken förekommer hot om avsked och
andra påföljder mot dem som anslutit sig, i synnerhet på landsbygden.

Flerpartisystem tillämpas sedan 1991, men parlamentets roll i samhällslivet är
svag. Tendensen har förstärkts av att presidentens dekret ofta används för att
genomdriva beslut. Partisystemet är starkt etniskt präglat och uppbyggt kring
individer, inte idéer. Oppositionen är svag men inledde under 2006 en viss dialog
med regeringen.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Offentlig sjukvård i egentlig mening saknas utanför regionhuvudstäderna.
Befolkningen på landsbygden är hänvisad till enskilda organisationers 6
verksamhet samt till traditionell läkekonst. Privat sjukvård finns att tillgå för den
som har ekonomiska möjligheter att betala.

Under det senaste årets protestaktioner har de politiska partiernas roll minskat i
förhållande till andra sociala aktörer, främst fackföreningsrörelsen som drev
fram regeringsskiftet. Partierna kommer dock att kunna spela en viktig roll om
verkligt fria och rättvisa parlamentsval kan äga rum under första hälften av 2008
(uppskjutna från 2007). Sedan presidenten undertecknat ett dekret om att tillsätta
en oberoende valkommission, CENI, har dess medlemmar utsetts bland de
politiska partierna. Valen förbereds med stöd av bland annat. EU och UNDP och
blir viktiga, då det vinnande partiet ska utse ordföranden i nationalförsamlingen.
Ordföranden blir tillförordnad statschef vid presidentens eventuella frånfälle.

12. Rätten till utbildning
Knappt hälften av männen och en femtedel av kvinnorna i dagens Guinea anses
vara läskunniga. Regimen anses sedan 1984 successivt ha gjort ansträngningar
på utbildningsområdet. Tillförlitliga uppgifter om effekterna av denna politik
saknas dock. Regeringens politik föreskriver obligatorisk och avgiftsfri sexårig
grundskola, men i praktiken tas avgifter ut. Av traditionella skäl är flickorna,
trots regeringens kampanjer för förändringar, fortfarande missgynnade på
utbildningsområdet.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Trots att jordförhållandena i landet är goda och naturrikedomarna omfattande
lever flertalet guineaner idag under mycket knappa förhållanden. 35 procent av

barn under fem år uppskattas lida av kronisk undernäring. Guinea rankas som
160 av 177 länder på UNDP:s utvecklingsindex. Efter landets självständighet
1958 har Guinea moderniserats obetydligt och infrastrukturen i landet är inte
utbyggd. Huvudstaden Conakry har allvarliga problem med vatten- och
elektricitetsförsörjningen. Priser på livsmedel och andra förnödenheter har de
senaste åren stigit kraftigt, vilket varit en grogrund för demonstrationer och
strejker. Efter den nya regeringens åtgärder har inflation minskat kraftigt, vilket
är första steg mot prisstabilitet. Tillväxten beräknas för 2008 öka påtagligt men
tillgångarna i det potentiellt rika landet är mycket ojämnt fördelade.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnors rättigheter respekteras inte. Kvinnovåld i hemmen är utbrett och
beivras sällan av myndigheterna i de fall anmälan görs. Detsamma gäller för
sexuellt våld mot kvinnor, som är utbrett inte minst mot yngre flickor.
Könsstympning är en utbredd tradition som dock är förbjuden i lag. Straffet är
tre månaders fängelse och böter men brottet leder sällan till åtal eller fällande
dom. Bland yngre utbildade växer motståndet mot könsstympning och i den
utbildade klassen i städerna tillämpar man i ökad utsträckning endast vad som
kallas ett symboliskt ingrepp. Den svåraste formen av könsstympning
förekommer dock fortfarande i vissa delar av landet, men rapporteras minska.
Organisationen Tostan har inlett ett lovande arbete i Guinea mot könsstympning.
Lagen förbjuder äktenskap för män under 21 år och kvinnor under 17 år.
Giftermål av unga flickor förekommer dock, speciellt i skogsregionen (Guinée
Forestière). Polygami är allmänt utbrett i alla samhällsklasser och religioner i
landet och skapar oklarheter i familjetvister, jorddelning och arvsfrågor. Kvinnan
är nästan alltid den som förlorar. En kvinnas vittnesutsaga har överlag lägre
bevisvärde än en mans.
Enligt flera uppgifter sker en organiserad handel med kvinnor och barn från
regionen med Conakry som mellansteg i försäljning av kvinnor till Europa.

Denna mörka bild kan i viss mån balanseras av att såväl den nya regeringen som
det civila samhället arbetar för ökad jämställdhet och för attitydförändringar.
15. Barnets rättigheter
Enligt grundlagen har staten ansvar för att barnen ges förutsättningar för en
uppväxt som förbereder dem för vuxenlivet. Ett särskilt ministerium svarar för
barn- och ungdomsfrågor.
Barnarbete är reglerat i lagstiftningen. Reglerna synes respekteras i den formella
sektorn med reservation för delar av gruvindustrin. Kring 60 procent av alla barn
förmodas utföra någon form av arbete inom jordbruket och i den informella
sektorn. Barnprostitution uppges förekomma långt ner i åldrarna. Även handel
och sexuellt utnyttjande av minderåriga inom landet samt till metropoler i
Västafrika och till Europa lär förekomma.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Befolkningen i Guinea är sammansatt av flera etniska grupper som talar olika
språk och tillhör olika religioner. Den största gruppen som är Peuhl eller Fulani
uppgår till cirka 40 procent av befolkningen. Malinké utgör cirka 30 procent,
regimens ledning utgörs av susus som uppgår till cirka 20 procent och övriga
grupper utgör 10 procent. På offentliga poster är företrädare för presidentens
folkgrupp susu överrepresenterade.
Grundlagen förbjuder etnisk diskriminering. Trots detta är etnisk tillhörighet ofta
ett kriterium för att få arbete inom den privata sektorn. De etniska skiljelinjerna i
samhället anses vara betydande.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är tabu i Guinea. Homosexuella handlingar är förbjudna enligt
lag. Homosexuella handlingar bestraffas med fängelse från sex månader till tre år
och böter från 100 000 till en miljon guineanska franc. Det finns inga uppgifter
om omfattningen av tillämpningen av denna lagstiftning.

18. Flyktingars rättigheter
Till följd av inbördeskrigen i Liberia och Sierra Leone har Guinea tagit emot
flera hundratusen flyktingar. Idag finns enligt FN:s flyktinghögkommissariat
UNHCR cirka 60 000 flyktingar kvar i landet men en ny genomgång av antalet
väntas inom kort. Under senare år uppges att såväl myndigheternas som
civilbefolkningens attityder till flyktingarna har hårdnat.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga särskilda statliga program till förmån för personer med
funktionshinder. Ett antal enskilda organisationer arbetar med att integrera de
funktionshindrade i arbetslivet. Dessa åtgärder har nog endast marginell
betydelse. De funktionshindrade är i praktiken oftast utlämnade till familjens och
medmänniskornas välvilja.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns en rad lokala enskilda organisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter. Bland annat kan nämnas Ligue Guineenne de Droits de l'Homme
(LGDH), som är ansluten till den internationella samarbetsorganisationen FIDH.
Arbetsförhållandena för organisationerna förefaller i regel vara tillfredsställande.
Internationella rödakorskommittén (ICRC) för en dialog med myndigheterna om
förhållandena i fängelserna och om utbildning i mänskliga rättigheter av
personal från säkerhetsstyrkorna och fängelsepersonal.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Den bristfälliga situationen för mänskliga rättigheter i landet har medfört
granskning av internationella organisationer, framförallt enskilda internationella
organisationer. EU för en dialog med regeringen om mänskliga rättigheter.
Dialogen har intensifierats med den nya regeringen. EU har öronmärkt medel för
att återuppbygga domstolsbyggnader och fängelser som förstördes under årets
protestaktioner. EU har genom aktiv dialog med Guineas regering (baserad på
artikel 96 i Cotonouavtalet) även utövat påtryckningar för att

främja politiska och ekonomiska reformer överlag, bland annat för att
liberalisera etermedierna och uppmuntra den trevande dialog mellan
oppositionen och regeringen som inleddes 2006. Sverige stöder genom regionalt
bistånd bland annat Rädda barnen och FN:s barnfond UNICEF i deras arbete i
Guinea kopplat till mänskliga rättigheter. Sida stöder även organisationen Tostan
i dess arbete mot könsstympning.

Mänskliga rättigheter i Sierra Leone 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
President- och parlamentsvalen som hölls i augusti 2007 gick fredligt till och var
ett viktigt test för den fortsatta stabiliteten och demokratiutvecklingen i Sierra
Leone efter 11 år av väpnad konflikt. Det var andra gången som val hölls efter
krigsslutet under relativt lugna former. Oppositionen All People’s Congress
(ACP) vann över regeringspartiet Sierra Leone People’s Party (SLPP). JohnnyPaul Koroma från ACP tillträdde som president i september. Internationella och
inhemska valobservatörer bedömde valen som fria, rättvisa och tillförlitliga. Den
nationella oberoende valkommissionen agerade mycket kompetent.
1991 utbröt väpnad konflikt mellan regeringen och rebellrörelsen Revolutionary
United Front (RUF). Ett fredsavtal undertecknandes i Lomé 1999 följt av
etablerandet av FN:s fredsbevarande mission UNAMSIL (United Nations
Mission in Sierra Leone). I praktiken uppnåddes emellertid inte fred förrän 2002,
då stridigheterna slutligen upphörde.
Sierra Leone befinner sig efter kriget i en fas av återuppbyggnad. En omfattande
DDR-process (avväpning, demobilisering och återanpassning av forna
kombattanter) har genomförts och pågår fortfarande. 2006 ersattes UNMASIL
med UNIOSIL (UN Integrated Office for Sierra Leone) vars huvuduppgifter är
att bekämpa korruption, förbättra transparensen, etablera rättsamhället och att
assistera Sierra Leone inför föreberedelserna av presidentvalet 2007. Fortfarande
är behoven av social service och infrastruktur enorma bland befolkningen.
Arbetet med att bygga upp ett rättssamhälle går långsamt framåt och det
nationella rättsystemet uppvisar stora brister. Majoriteten av leonerna är
hänvisade till traditionella domstolar som kontrolleras av lokala ”chefer”/ledare,
vilka ofta verkar diskriminerande särskilt mot kvinnor. Kvinnors och barns
situation är särskilt utsatt och människohandel förekommer trots lagstadgade
förbud mot detta. Arbetet med att skipa rättvisa för kvinnliga brottsoffer efter

kriget går långsamt. Vissa framsteg skedde under året i och med att parlamentet
antog fyra lagar som förbättrar skyddet av kvinnors och barns rättigheter.
Den särskilda domstolen för Sierra Leone, Special Court for Sierra Leone
(SCSL) meddelade sina första domar under året, vilket var ett viktigt steg för att
utkräva ansvar för de brott som skedde under kriget. Rättegången mot Charles
Taylor, Liberias förre president som står åtalad för krigsbrott och brott mot
mänskligheten har förhalats men inleddes i januari 2008.
Sierra Leone är det fattigaste landet i världen. Korruptionen är mycket utbredd
och ett av de största hindren mot utveckling.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Sierra Leone har anslutit sig till:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt till
dess första fakultativa tilläggsprotokoll om enskild klagorätt, men däremot inte
till dess andra fakultativa tilläggsprotokoll om dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
Sierra Leone har ratificerat:
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) och undertecknat det fakultativa tilläggsprotokollet om enskild
klagorätt.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) och dess tilläggsprotokoll om barn
i väpnade konflikter respektive handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.
- Flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från 1967.
- Konventionen mot tortyr (CAT) men inte det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr som endast har undertecknats.
- Romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen ICC.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter.
Uppgifter om rapportering är knapphändiga men det framgår av UNHCHR:s

(United Nations High Commissioner for Human Rights) hemsida att Sierra
Leone är försenade med rapportering till alla konventioner.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Regeringen sanktionerar inte politiska mord. Det finns dock uppgift om att så
kallade ofrivilliga försvinnanden förekommer. Under krigsåren begicks
övergrepp av grymmaste slag och tortyr var mycket vanligt. Under kriget
kidnappades både kvinnor och barn för att tjäna som soldater och krigsslavar och
många av kvinnorna uppges fortfarande hållas som sexuella slavar. Upprepade
fall av övergrepp och våldtäkt genomförda av polisen har rapporterats utan
påföljd. Landets fängelser både i Freetown och i landsorten har undermålig
standard. De är överbelagda, saknar sanitetsinrättningar, fångarna får inte
tillräckligt med mat- och har inte heller tillgång till tillräcklig medicinsk vård.
Dessutom är de intagna utsatta för återkommande övergrepp. Korruptionen är
utbredd och det går att köpa sig fri.
4. Dödsstraff
Dödsstraff finns fortfarande i Sierra Leone och kan utdömas som straff för mord
och förräderi. Den senaste kända avrättningen verkställdes 1998. Många enskilda
organisationer kämpar mot dödsstraffet, bland annat Amnesty International,
National Forum for Human Rights, Caritas Makeni samt student- och
arbetarrörelsen.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen om frihet och oberoende under undantagstillstånd som föreskrivs i
konstitutionen respekteras. Häktningar utan häktningsorder är vanligt
förekommande. Den som berövats friheten har enligt lagen rätt att inom 24
timmar få kännedom om orsaken till häktningen och inom 72 timmar rätt till
rättegång. Dessa regler respekteras sällan. Det förekommer att fångar får sitta i
åratal i fängelse i väntan på rättegång. Det finns uppgifter om att 40 procent av
fångarna i landets fängelser väntar på rättegång. 2007 dog minst 16 personer som
ett resultat av överfyllda häkten, brist på mat, undermålig hygien et cetera. Det

finns inga uppgifter om begränsad rörlighet inom landet eller över landets
gränser. Pass och resehandlingar kan sökas och tillhandahållas utan extra avgift
men korruptionen genomsyrar landets administration, vilket påverkar
möjligheten att få pass och resehandlingar utfärdade.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det långa kriget har inneburit att de statliga institutionerna och landets ekonomi
har raserats. Samtidigt har en våldskultur utvecklats och korruptionen fortsatt att
dominera samhället inklusive rättsväsendet. Reformeringen av rättsväsendet går
långsamt. Byggnader, domstolar och fängelser har renoverats. Bristen på
kvalificerad personal har bland annat orsakat att till exempel lagreformer för
kvinnor gällande äktenskap, arv och övergrepp allvarligt har försenats. Män och
kvinnor är i princip formellt lika inför lagen. Straffbarhetsåldern för barn är 15
år. Majoriteten av Sierra Leones befolkning har enbart tillgång till traditionella
domstolar som baseras på traditionell rättsskipning och styrs av lokala ledare.
Dessa domstolar är ofta diskriminerande, särskilt mot kvinnor.
7. Straffrihet
Straffriheten är utbredd och har varit ett betydande problem under krigsåren. Två
viktiga institutioner har inrättats för att konsolidera fredsfrämjande och försoning
och motverka straffrihet: en sannings- och försoningskommission, Truth and
Reconciliation Commission (TRC) och en särskild domstol för Sierra Leone,
Special Court for Sierra Leone (SCSL). Båda institutionerna inledde sin
verksamhet 2002. Fredsavtalet i Lomé innebar en kontroversiell amnesti.
Specialdomstolen inrättades för att döma de grövsta krigsförbrytelserna. I
domstolen ingår både nationella och internationella domare. Nio personer står
åtalade bland annat för brott mot mänskligheten, mot internationell humanitär
rätt och mot mänskliga rättigheter. Under 2007 föll de första fem domarna. Tre
medlemmar ur rebellgruppen Armed Forces Revolutionary Council (AFRC)
dömdes för rekrytering och användning av barnsoldater. Två medlemmar ur
Sierra Leonean Civil Defence Forces (CDF) dömdes för bland annat mord och
plundring.

Rättegången mot Liberias förre president Charles Taylor, som står åtalad för
krigsbrott och brott mot mänskligheten, inleddes 2002, men sköts upp då Taylor
bojkottade rättegången och avsade sig sin advokat. Taylor har fått ett nytt ombud
och rättegången upptogs i januari 2008. Av säkerhetsskäl sker rättegången i Haag
i den internationella brottsmålsdomstolens lokaler, men inom SCSL:s
jurisdiktion.
Slutrapporten från sannings- och försoningskommissionens (TRC) arbete, som
innehöll 7 000 vittnesmål från hela landet, publicerades 2004. Den innehöll
också rekommendationer om lagliga, politiska och administrativa reformer.
Uppföljningen av rekommendationerna har emellertid gått långsamt och den
förra regeringen har även öppet ifrågasatt vissa rekommendationer som
exempelvis avskaffandet av dödsstraffet. UNIOSIL har haft i uppdrag att granska
genomförandet av rekommendationerna i kommissionens slutrapport.
Sierra Leone har ratificerat Romstadgan om inrättande av den internationella
brottsmålsdomstolen, samtidigt som man har en överenskommelse med USA
som garanterar att amerikanska medborgare inte ska kunna överlämnas till
domstolen enligt artikel 98.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet med mera
Pressfriheten respekteras i princip i enlighet med lagen och det finns oberoende
media, både elektroniska och tryckta. Pressens verksamhet lämnar mycket i
övrigt att önska beträffande pressetik. Upprepade övergrepp på regeringskritiska
journalister förekommer. Statlig censur förekommer via "National Censor
Board". Det finns ett antal oberoende radiostationer som sänder över FMfrekvens. All media regleras av en oberoende kommission, "the Independent
Media Commission". Internet har introducerats via det statliga telefonbolaget
Sierratel, som inte har någon nämnvärd konkurrens.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I Sierra Leone råder flerpartisystem. APC (All Peoples Congress) fick
majoriteten i parlamentsvalet augusti 2007 med 59 av 112 valbara platser (124
platser, varav 12 äldste). SLPP (Sierra Leone People's Party) fick 43 och PMDC

(Peoples' Movement for Democratic Change) 10 platser. För första gången i
Sierra Leones historia har parlamentsledamöterna valts efter ett valkretssystem
som innebär att varje medlem av parlamentet representerar ett distrikt i landet.
ACP:s kandidat vann presidentvalet efter en andra omgång mot
huvudmotståndaren Berewa från SLPP. I valen har endast de som är medborgare
i Sierra Leone rätt att rösta. På grund av de komplicerade
medborgarskapslagarna utesluts därmed bland annat den stora kolonin libaneser
som bor i Sierra Leone sedan flera generationer tillbaka.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Sierra Leone har ratificerat ILO:s (International Labour Organisation) centrala
konventioner om mänskliga rättigheter, med undantag för de som gäller
barnarbete (konventionerna nr 138 och 182). Diskriminering på arbetsmarknaden
har inte rapporterats men arbetsförhållandena varierar mellan statligt anställda
och anställda vid enskilda organisationer (internationella och nationella).
Fackföreningar får verka ostört och mer än hälften av alla arbetare i städerna är
anslutna till fackföreningar. Jordbruks- och gruvarbetare har däremot varit
motvilliga att gå med i föreningar och militären och polisen har inte rätt att
organisera sig. Strejkrätt råder men alla strejker måste anmälas 21 dagar i förväg.
Sedan 2004 har minimilönen för arbetare varit fastställd till 40 000 leoner i
månaden (cirka 100 svenska kronor) vilket innebär att lönen inte räcker till att
försörja en normalfamilj. Rekommenderad arbetstid är 40-timmar per vecka,
vilket ofta överskrids utan extra ersättning. Tvångsarbete är förbjudet i lag men
det finns rapporter om att tvångsarbete i vissa s.k. "Chiefdoms" används som
bestraffning. Arbetslösheten är överlag hög, särskilt bland ungdomar.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Alla har lika rätt till den sjukvård som i statlig regi är mycket bristfällig. Det
råder stora skillnader mellan stad och landsbygd beträffande hälsovården. På
många platser inne i landet har infrastrukturen förstörts av kriget, även
sjukvårdsinrättningar. Bristen på elektricitet och vatten gör att det idag i

praktiken är omöjligt att bedriva en fungerande sjukvård. Det kommer att ta tid
att bygga upp ett sjukvårdssystem då det även saknas kvalificerad personal.
Rätten till bästa uppnåeliga hälsa kan alltså inte sägas vara uppfylld. Fortfarande
ombesörjs sjuk- och hälsovård till en betydande del av enskilda organisationer
som återkommande sänder larmsignaler om det undermåliga sjuk- och
hälsovårdssystemet i Sierra Leone. Hälsoministeriet är svagt och saknar resurser.
Det finns inga färska siffror att tillgå men 2003 uppgick budgeten för hälsovård
till blygsamma 7.9 procent av landets totala budget. Det förekommer ingen
egentlig diskriminering inom vården men de som har råd kan likväl få vård,
vilket innebär att den fattiga majoriteten av befolkningen indirekt diskrimineras.
Privat sjukvård finns att tillgå för dem som kan betala.
12. Rätten till utbildning
Undervisningen är gratis men böcker, skolmaterial och skoluniformer är
avgiftsbelagda. Utbildningsväsendet har utsatts för samma påfrestningar som
sjukvården under kriget. I många byar har infrastrukturen såsom skolor och
lärarbostäder förstörts, varför den i lag stadgade skolplikten inte tillämpas för
tillfället. I dagsläget är bara ca 41 procent av barn i skolåldern inskrivna i
grundskola. Flickor och pojkar har i princip samma rättigheter till skolgång men
enligt tradition sätter familjerna hellre sina söner i skolan medan flickorna
förväntas växa upp till goda hustrur. Uppskattningsvis kan endast 6 procent av
landets kvinnor läsa och skriva. UNICEF har dock noterat en ökning av antalet
inskrivna flickor i skolan efter kriget. Både regeringen och enskilda
organisationer försöker öka kunskapen om och respekten för de mänskliga
rättigheterna genom information och utbildning.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Livsvillkoren i Sierra Leone är mycket knappa även om fredsprocessen har
bidragit till vissa förbättringar. De flyktingar som återvänt antingen från
grannländerna eller från Freetown har kommit till byar där deras hus raserats
eller plundrats. Infrastruktur som vägnät och försörjning av rent dricksvatten
lämnar mycket övrigt att önska. Sierra Leone är enligt UNDP:s fattigdomsindex
år 2007 världens fattigaste land (177:e plats). 70 procent av befolkningen lever

under 1 dollar om dagen. Ett betydande återuppbyggnadsarbete ligger framför
det sierraleonska folket.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor har under kriget varit särskilt utsatta för ofredande och övergrepp.
Enligt en rapport från Human Rights Watch uppskattas att en tredjedel av Sierra
Leones kvinnor utsattes för någon form av sexuella övergrepp under konflikten.
De som begått övergreppen har främst varit rebell- och milisgrupper. Lite har
gjorts för att dessa kvinnors ska få upprättelse efter kriget.
Kvinnomisshandel förekommer i hemmen men anmäls sällan. I byarna är
polygami vanligt medan kvinnlig otrohet ofta leder till misshandel.
Kvinnomisshandel är i princip accepterat medan våldtäkt kan ge upp till 14 års
fängelse om det anmäls och följs upp i en rättsprocess. Kvinnlig könsstympning
är tillåtet på barn från fem års ålder enligt lagen och tillhör traditionen i Sierra
Leone. UNICEF har uppskattat att 80 - 90 procent av alla kvinnor har utsatts för
könsstympning. Det finns upprepade rapporter om barn som omkommit i
sviterna av ingreppen.
Prostitutionen är utbredd och har så varit bland de kvinnor som varit på flykt
undan kriget och därmed ryckts ur sitt vanliga sociala sammanhang. Trots
instiftandet av en lag som förbjuder handel med människor rapporteras Sierra
Leone vara såväl ursprungs-, transit- och mottagarland för handel med kvinnor.
Sammanfattningsvis har kvinnan en underlägsen ställning i alla avseenden, även
vad gäller utbildning, ekonomiska möjligheter och sjukvård.
15. Barnets rättigheter
Sierra Leone har ratificerat barnkonventionen samt de tillhörande frivilliga
protokollen. En barnstadga har även antagits av parlamentet. 2007 antogs en
nationell barnrättslag som bland annat förbjuder barngifte, rekrytering och

handel med barn. Idag förekommer gatubarn, barnprostitution och barnarbete i
betydande utsträckning. Under kriget rekryterades barn från åtta års ålder som
soldater. Det svåra arbetet med att återanpassa barnen till sina familjer och till ett
vanligt familjeliv pågår fortfarande bland annat med stöd av UNICEF. Trots en
lag som förbjuder människohandel har det rapporterats om handel med barn för
jordbruksarbete, hushållsarbete och prostitution. Det rör sig dels om inhemsk
handel, dels om export till andra länder i regionen samt till Nordamerika och
Europa. Sierra Leone har också nämnts som ett transitland. Könsstympning är
tillåtet på barn från fem års ålder.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Befolkningen i Sierra Leone är mycket blandad och det finns 18 etniska grupper.
Varje folkgrupp har sitt eget språk, men en stor del av befolkningen talar
dessutom krio - en typ av engelsk kreol. Regionala motsättningar och korruption
i samband med upphandlingar, utnämnandet till ämbeten och professionella
befordringar förekommer i stor utsträckning. Det är dock inte ovanligt med
giftermål mellan folkgrupperna. Etnicitet och religion bedöms inte heller varit
den utlösande orsaken till inbördeskriget.
För icke-afrikaner är det svårt att få sierraleonskt medborgarskap. Vid äktenskap
mellan en afrikan och en icke-afrikan måste fadern vara av afrikanskt ursprung
för att barnet skall bli sierraleonsk medborgare. För invandrare som vill söka
medborgarskap krävs att man bott 15 år oavbrutet i landet eller att man vistats de
12 senaste månaderna och 15 av de senaste 20 åren i Sierra Leone.

sierraleonsk mark. UNHCR ombesörjer att dessa får det stöd de behöver och har
rätt till. Under året har viss återflyttning till Liberia skett. UNHCR har aktivt
uppmuntrat flyktingar att flytta tillbaka hem från Sierra Leone.
19. Funktionshindrades rättigheter
Personer med funktionshinder har inga speciella rättigheter och det finns ingen
lag om att staten skall tillhandahålla hjälpmedel eller på annat sätt underlätta
funktionshindrades livssituation. Det förekommer ingen direkt diskriminering på
arbetsmarknaden men eftersom det finns få jobb har funktionshindrade personer
liten chans att få arbete. De grymma metoder som rebellerna använde under
kriget har fått till följd att tusentals människor är lemlästade och saknar
möjlighet att försörja sig själva. Enskilda humanitära organisationer försöker
höja livskvaliteten hos de drabbade genom att tillhandahålla hjälpmedel, proteser
och utbildning.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns flera oberoende organisationer som kämpar för att öka respekten för
mänskliga rättigheter. De är bland andra Campaign for Good Governance,
Forum of Conscience and Network Movement for Peace and Justice.
Tillsammans med andra organisationer ingår dessa i National Forum for Human
Rights (NFHR) som har till uppgift att samordna och att ge tekniskt stöd till de
enskilda organisationerna.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagen förbjuder homosexuellt umgänge och homosexuella diskrimineras både
officiellt och socialt. Äktenskap mellan människor av lika kön har fördömts av
ministeriet för socialt välstånd, gender och barn. Det finns rapporter om mord på
grund av sexuell läggning.

I oktober 2006 utsågs 5 kommissionärer att leda det nationella organet för
mänskliga rättigheter ”National Commission for Democracy and Human
Rights” (NCDHR) som ansvarar för att undersöka och rapportera om övergrepp
mot mänskliga rättigheter. NCDHR har även mandat att verka för genomförandet
av TRC:s rekommendationer. NCDHR:s aktiviteter har dock varit blygsamma på
grund av bristande ekonomiska resurser.

18. Flyktingars rättigheter
Det fanns i slutet av 2006 runt 27 000 flyktingar från främst Liberia på

Regeringsrepresentanter rapporteras genomgående vara hjälpsamma vid
undersökningar och utredningar som genomförs av organisationerna. Det har

dock, framförallt under krigstiden, funnits en försiktighet vad gäller publicering
av funna resultat.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
UNIOSIL; UN Integrated Office for Sierra Leone har en särskild sektion för
mänskliga rättigheter som bygger vidare på den tidigare FN-styrkan
UNAMSIL:s arbete. UNIOSIL:s huvuduppgifter är att bekämpa korruption,
stödja etablerandet av rättssamhället och de assisterade även Sierra Leone i 10
föreberedelserna inför presidentvalet 2007. Till det kommer uppgiften att följa
upp rekommendationerna i försoningskommissionens TRC:s slutrapport.
Storbritannien har, i samband med sitt stöd till reformeringen av Sierra Leones
armé, bidragit till att landets nya armé har fått grundläggande kunskaper i
respekten för mänskliga rättigheter.
Sveriges har inga direkta insatser på MR-området. Däremot kan Svenska Rädda
Barnens regionala program för utbildning om barns rätt nämnas. Programmet
vänder sig till väpnade grupper inom ECOWAS (Economic Community Of West
African States) och får stöd från Sida. Utbildningen har genomförts i Sierra
Leone. Sverige stöder också UNDP (United Nations Development Programme) i
arbetet med att minska arbetslösheten bland ungdomar i Sierra Leone. Projektet
är ett samarbete med regeringen som tagit fram ett nationellt program för detta
syfte.

Mänskliga rättigheter i Liberia 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den allmänna situationen för mänskliga rättigheter i Liberia har förbättrats
avsevärt sedan inbördeskriget avbröts 2003. 2007 är Liberia ett mycket stabilare,
säkrare och bättre samhälle att leva i än på många år, trots att stora utmaningar
återstår att ta itu med. Demokratiska val av en ny regering hölls 2005. En hittills
reformvänlig regering under ledning av president Ellen Johnson Sirleaf, har med
stöd av det internationella samfundet gradvis kunnat förbättra levnadsvillkoren
och säkerheten i landet, dock från en mycket låg nivå. Det finns inget som tyder
på att statens institutioner systematisk förvägrar medborgarna deras rättigheter.
Regeringen har förklarat att den respekterar mänskliga rättigheter, inklusive
efterlevnaden av internationella åtaganden.
Efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna uppvisar däremot avsevärda brister,
som i hög grad hänger samman med bristande kapacitet och kompetens inom
rättssektorn, en tradition av straffrihet och en föregående trettioårig period av
politisk, ekonomisk och social tillbakagång med återkommande tillstånd av
inbördeskrig. Särskilt domstolarna, förhållandena i fängelserna och könsrelaterat
våld utgör idag problemområden. Korruptionen är utbredd inom hela
statsapparaten. Vidare saknas fortfarande de ekonomiska förutsättningarna för
regeringen att stärka de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
Situationen för kvinnors och barns åtnjutande av de mänskliga rättigheterna är
fortfarande undermålig.
Det saknas också institutionella strukturer som skulle kunna främja de mänskliga
rättigheterna, och det civila samhället saknar kapacitet och resurser att driva på.
Försöken att ta sig an kränkningar av mänskliga rättigheter i det förflutna och
brott begångna under inbördeskriget har hittills varit en besvikelse.
Sanningskommissionen (TRC) har först under 2007 kunnat påbörja

det egentliga arbetet efter att i över ett år lidit av interna problem och bristande
finansiering. Några valda medlemmar i den lagstiftande församlingen, som finns
upptagna på FN:s lista över personer med reserestriktioner och beslagtagna
tillgångar, åtnjuter immunitet mot åtal. Flera av dessa personer har också
anklagats för delaktighet i övergrepp relaterade till mänskliga rättigheter under
krigsåren.
Korruptionen genomsyrar alla nivåer och alla delar av staten och förhindrar att
alla behandlas likvärdigt i förhållande till rättssystemet. Korruptionen är
huvudorsak till svårigheterna att upprätthålla respekten för de mänskliga
rättigheterna. Det internationella samfundet deltar aktivt i regeringens arbete för
att kunna tackla problemen, bland annat genom ”Governance Economic
Management Assistance Program ”( GEMAP) och EU genom stöd till
riksrevisorn. Vidare har regeringen antagit en handlingsplan för att bekämpa
korruption och en uppförandekod för statstjänstemän. Regeringen har lagt fram
ett lagförslag om att inrätta en anti-korruptionskommission, som väntar på
godkännande i den lagstiftande församlingen. Regeringen har också avskedat ett
flertal tjänstemän som gjort sig skyldiga korruption. Korruptionsanklagelser har
riktats mot medlemmar i övergångsregeringen, inklusive dess ordförande. Två
andra höga befattningshavare har åtalats för förskingring av miljonbelopp.
Regeringen kommer att behöva både politiska påtryckningar och ekonomiskt
stöd utifrån för att uppnå resultat vad avser de mänskliga rättigheterna. Det är
särskilt angeläget att reformera och stärka rättssystemet, vilket dock försvåras av
politiska problem och traditionella maktstrukturer.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Liberia har ratificerat eller anslutit sig till följande centrala konventioner om
mänskliga rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) (2004) och
det andra fakultativa tilläggsprotokollet om dödsstraffets avskaffande samt
undertecknat det första tilläggsprotokollet om enskild klagorätt;

- Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR) (2004);
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD)
(1976);
- Konventionen om anskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) (1984); samt undertecknat det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT) (2004) samt det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr (2006).
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) (1993) och undertecknat de två
tilläggsprotokollen om barn i väpnade konflikter respektive handel med barn;
barnprostitution och barnpornografi. Regeringen överväger att ratificera
tilläggsprotokollet om att minimiåldern för ingående i de väpnade styrkorna sätts
till 18 år. Den lagstiftande församlingen mottog förslaget i november 2005, men
har ännu inte antagit det.
- Konventionen om skydd av migrantarbetare och deras familjemedlemmars
rättigheter (CMW) undertecknades 2004.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder undertecknades
2007.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen, ICC (2004), efter att
ha undertecknat ett bilateralt avtal om undantag för amerikanska medborgare
(2003).
- Den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter.
Trots att regeringen har ratificerat flera viktiga konventioner har de periodiska
rapporterna uteblivit under krigsåren. I maj 2004 genomförde ministeriet för
gender- och barnfrågor, med stöd av bland annat FN, en omfattande
kvinnorättskonferens, varefter en rapport om uppföljningen av
kvinnokonventionen togs fram.
Den oberoende FN-experten för situationen för de mänskliga rättigheterna i
Liberia, Charlotte Abaka, har fortsatt att avrapportera sin syn på situationen i

Liberia. Den senaste rapporten (nov 2006-jan 2007) visar på framsteg, men
påpekar att skyddet för de mänskliga rättigheterna på landsbygden är svagt.
Rättssäkerheten bedöms fortfarande vara dålig.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det är bara drygt tre år sedan Liberia såg slutet på 14 år av inbördeskrig.
Inbördeskriget hade sina rötter i 30 års politisk, social och ekonomisk
tillbakagång av närmast ofattbara proportioner. Tillbakagången kan hänföras till
att stora grupper av befolkningen var utestängda från all form av maktutövning
och inflytande ända sedan landet bildades i mitten på 1800-talet. Det politiska
systemet var i hög grad koncentrerat till presidenten och huvudstaden
Monrovia. Det genomsyrades av korruption, begränsade flertalets möjligheter till
delaktighet i maktutövning, beslutsfattande och tillgång till land, samt
underblåste etniska och sociala motsättningar. Infrastruktur, ekonomisk
utveckling och social service var i hög grad koncentrerat till Monrovia. En liten
minoritet (ättlingar till de frigivna slavarna) på mindre än fem procent av
befolkningen dominerade helt resten av befolkningen. Eliten livnärde sig i hög
grad på avkastningen från de ofta utlandsägda plantagerna eller gruvorna där
kontrakt och koncessioner gjordes upp i det fördolda. Detta ledde till starka
hatkänslor hos ursprungliga liberianer mot makthavarna som 1980 resulterade i
en blodig militärkupp. Denna hade till en början starkt stöd från de infödda, men
innebar början på den ekonomiska kollaps, institutionernas sönderfall, övergrepp
mot mänskliga rättigheter och en social nedgång som landet ännu inte har hämtat
sig från.
Enligt liberiansk lag är tortyr och annan inhuman behandling förbjuden. Inga
rapporter om politiska mord, avrättningar eller försvinnanden sanktionerade av
staten har förekommit under det senaste året. Polisbrutalitet är vanligt
förekommande och rapporter om att polisen missbrukar, trakasserar och slår
arresterade finns dokumenterade. Dessa rapporter leder sällan till åtal, avsked
eller suspendering. Den omfattande närvaron av trupp från United Nations
Mission in Liberia (UNMIL) har förvisso förbättrat säkerheten i större delen av

landet men i vissa mer svåråtkomliga delar har övergrepp på civilbefolkningen
rapporterats. Utöver fysiska övergrepp har före detta fraktionsmedlemmar utövat
utpressning samt tvingat civilbefolkning in i slaveriliknande förhållanden.
Övergrepp som har sin grund i traditionella föreställningar och rättsskipning är
vanligt förekommande. Utomrättsliga fenomen som rituella mord,
kroppsstyckning och så kallad ”trial by ordeal” har rapporterats. Ett
tillvägagångssätt som vissa lokala myndigheter tillämpar vid rättsskipning är att
tvinga lagöverträdare att dricka en giftig dryck för att avgöra om de är skyldiga.
Trots att en renovering av fängelset i Monrovia har genomförts är förhållandena
fortfarande mycket svåra och i flera fall hälsovådliga. Upprustning av
häkteslokaler och fängelser på landsbygden pågår, men förhållandena är
fortfarande undermåliga.
4. Dödsstraff
I september 2005 ratificerade Liberia det andra tilläggsprotokollet till
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Dödsstraffet är således
avskaffat i praktiken, även om det finns kvar i landets strafflag. Även EU har
uppvaktat regeringen om att avskaffa dödsstraffett formellt. UNMIL undersökte
under 2003-2004 massgravar från vad som anges vara spår av summariska
avrättningar och andra övergrepp. Dessa anses ha utförts av såväl
regeringsstyrkor som rebellerna under inbördeskriget.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Antalet godtyckliga frihetsberövanden anses generellt ha minskat under de
senaste åren. Fängslanden utan åtal förekommer emellertid alltjämt, liksom
möjligheten att med hjälp av mutor bli frisläppt. De maximalt 48 timmar i häkte
som lagen föreskriver efterlevs sporadiskt. Stöd och utbildning från UNMIL:s
civilpolis börjar gradvis ge resultat, men ett större antal gripna har också
resulterat i att än fler väntar på rättegång i överfyllda fängelser. Närmare 90
procent av de som hålls i fängsligt förvar har inte åtalats. Pass utfärdas ofta mot
mutor. Inga begränsningar finns för att vistas i eller lämna Liberia. Eftersom
Liberia tillhör ECOWAS, den västafrikanska regionala ekonomiska

organisationen, kan medborgare också i princip resa med ECOWAS ID-handling
mellan medlemsländerna.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet försöker i ökad utsträckning hävda sin självständighet i
förhållande till den exekutiva makten, men är alltjämt präglat av omfattande
korruption. Bristen på kompetent personal, infrastruktur och resurser fortsätter
att karaktärisera rättsväsendet, samt bristande politisk vilja hos lagstiftarna att
reformera institutionerna. Landets fyra rättsinstanser är inte helt funktionella då
det saknas såväl utbildning som kunskap och respekt för grundläggande
rättsprinciper. Återetableringen av domstolsväsendet på landsbygden har
påbörjats med internationellt stöd, men befinner sig långt ifrån målet.
Traditionell rätt, under ledning av klanledare eller byäldste, förekommer i vissa
delar av landet. Den traditionella rättsskipningen leder till bristande respekt för
kvinnors rättigheter. Kvinnor och män har emellertid inför lagen lika rättigheter.
Barn kan enligt strafflagen straffas från 16 års ålder.
År 1997 skapades en nationell kommission för mänskliga rättigheter. Denna,
liksom bland annat en nationell försoningskommission, omnämns i fredsavtalet
från 2003. Företrädare för kommissionerna uppger att anmälningar från
allmänheten har förekommit. Både kommissionen för mänskliga rättigheter och
sanningskommissionen (TRC) som etablerats enligt fredsavtalet 2003 fick under
2005 laglig status. Den förra har inte ännu påbörjat någon verksamhet på grund
av svårigheter att definiera kommissionens mandat. Båda har lidit brist på
personella och finansiella resurser. TRC påbörjade sitt arbete i början på 2006,
men arbetet har försvårats av ledningsproblem inom kommissionens sekretariat
samt bristande finansiering för att till exempel påbörja vittnes-upptagningar.
Efter ingripande av ICGL under 2007 kunde en del av dessa problem lösas och
det egentliga arbetet påbörjas. Båda kommissionerna får omfattande
internationellt stöd, inklusive från EU och FN.

7. Straffrihet
Straffrihet för brott som begåtts i statens namn har snarare varit regel än
undantag i Liberia. Det finns många väl dokumenterade exempel (av till exempel
Amnesty International). Det händer, dock sällsynt, att brott mot de mänskliga
rättigheterna utförda av säkerhetsstyrkor och militär bestraffas.
Den forne presidenten Charles Taylor står sedan 2003 åtalad av
Specialdomstolen i Sierra Leone för krigsförbrytelser och brott mot
internationell humanitär rätt. Han har gripits och förts till Haag i avvaktan på
rättegång, som inleddes i början av 2008 inom Sierra Leones specialdomstols
jurisdiktion. Rättegången hålls i Internationella brottmålsdomstolens lokaler.
Liberias Truth and Reconciliation Commission (TRC) inledde sin verksamhet i
juni 2006. Dess mandat är att undersöka grova brott mot de mänskliga
rättigheterna och mot humanitär rätt, med särskilt fokus på sexuella brott och
användandet av barnsoldater. TRC har ett ovanligt och starkt mandat, som går ut
på att även söka utröna faktorerna bakom inbördeskriget och lämna
rekommendationer rörande vilka som bär det största ansvaret för brotten och
som bör åtalas. TRC kan inte utfärda amnesti eller väcka åtal. Efter förseningar
skall offentliga förhör sättas igång i hela landet i början av 2008. Vittnesskydd är
alltjämt ett område som kräver mer uppmärksamhet, försiktighet och mer
resurser, i synnerhet då det bland de liberianska säkerhetsstyrkorna som ska
erbjuda skyddet med stor sannolikhet återfinns individer som själva gjort sig
skyldiga till övergrepp mot mänskliga rättigheter.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och tryckfriheterna respekteras, så länge statens säkerhet inte
äventyras. Media är fri och oberoende, men med låg professionalitet och med en
tendens att enbart rapportera om negativa nyheter, vilket bidrar till inhemska
spänningar. Ryktesspridning utgör en av de största farorna för stabiliteten i
landet och parlamentariker har hotat att arrestera personer som varit kritiska till
den lagstiftande församlingen. Mötesfriheten respekteras, men när folkliga
aktioner betraktas som säkerhetsrisker, förbjuds de. Säkerhetsstyrkor har vid ett
flertal tillfällen begått övergrepp på journalister vid statsbesök och vid andra

allmänna sammankomster. En tidning stängdes under några dagar i början på
2007, på grunder som syntes sakna stöd i lagen, efter att tidningen publicerat
komprometterande bilder av en minister.
I Monrovia publiceras ett tjugotal tidningar med varierande regelbundenhet. Två
av dem kan betecknas som dagstidningar och ytterligare några ges ut en gång i
veckan. Journalistkåren håller emellertid låg standard och anklagelser har
förekommit om att journalister såväl utövar utpressning som tar emot mutor för
att publicera tillrättalagda artiklar. Hög analfabetism, fattigdom, höga
transportkostnader och brist på farbara vägar för transport bidrar till att tidningar
i princip endast finns i huvudstaden. Flera radiostationer sänder åtminstone delar
av dygnet. Program med deltagare från en ofta kritisk allmänhet är populära. TVsändningar är dyra att producera, då generatorer och drivmedel måste bekostas
av producenten. En minoritet av medborgarna har råd att köpa en TV och
bekosta bränsle till en generator för att kunna utnyttja den.
Mötes- och religionsfrihet råder generellt. Det finns ingen officiell statsreligion.
Den katolska kyrkan spelar en viktig roll, liksom flera nya samfund som
Pingstkyrkan och Jehovas Vittnen, baptist- och metodistförsamlingar och
muslimska grupper.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Presidentvalet under hösten 2005 resulterade i en seger för Ellen JohnsonSirleaf. Därmed har Afrika fått sin första demokratiskt valda kvinnliga president.
Valen bedömdes vara fria och rättvisa med ett valdeltagande på 60 procent i den
andra omgången. Valkommissionen NEC skötte, trots bristande kapacitet, valen
på ett riktigt och opartiskt sätt även om ordföranden utnyttjade svagheterna till
att propagera för den vinnande kandidaten. 25 politiska partier av totalt 30
registrerade ställde upp för val och 22 presidentkandidater deltog. Endast fyrafem partier ansågs ha förutsättningar att genomföra regelrätta valkampanjer.
Efter valen har partiaktiviteterna nästan helt upphört och de valda agerar i
huvudsak utifrån en personlig agenda i parlamentet. Män och kvinnor har lika
rösträtt och valbarhet. Kvinnorna var aktivt inblandade i valen och cirka 20

procent av ministrarna i den nya regeringen är kvinnor, inklusive finans-, utrikesoch handelsministrarna. 5 av 30 senatorer och 8 av 64 medlemmar i
representanthuset är kvinnor, vilket dock visar på en fortsatt underrepresentation.
Presidenten har satt som mål att tjugo procent av rekryterna till den nya armén
skall vara kvinnor.
Under den förre presidenten Taylors tid vid makten styrde presidenten landet
utan hänsyn till vare sig parlamentet eller domstolsväsendet. Makten i landet är
fortfarande starkt centraliserad och de flesta institutioner fungerar dåligt på
grund av okvalificerad personal, brist på resurser och utbredd korruption och
bristande servicekänsla. Vidare kännetecknas de offentliga institutionerna av en
bristande uppfattning om mål, mandat och inriktning för verksamheten, en
övertalighet av personal, bristande teknisk och operationell kapacitet samt
bristande förmåga att leva upp till givna finansiella åtaganden för att de skall
kunna fungera riktigt. Nödvändig decentralisering kan bli verklighet först när det
centrala systemet fungerar och infrastrukturen återuppbyggts. Den lagstiftande
och dömande makten börjar i liten utsträckning få inflytande men dessa bägge
instanser kan alltjämt beskrivas som svaga. Den bestående straffriheten bland
landets maktelit är ett exempel på det, även om åtal för förskingring har riktats
mot till exempel ordföranden i den tidigare övergångsregeringen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Endast militär och polis omfattas av restriktioner mot att ansluta sig till fackliga
organisationer. Med över 80 procent arbetslöshet, en mycket svag
arbetslagstiftning och bristfälligt rättssystem saknas dock i praktiken incitament
till fackligt engagemang på arbetsplatsen då detta riskerar leda till avsked.
Det finns emellertid 32 fackföreningar organiserade i två huvudorganisationer
"the Federation of Liberian Trade Unions" och "the Congress of Liberian Trade
Unions". I arbetslagstiftningen finns även bestämmelser för arbetstid, löner och
semester, men Arbetsdepartementet har aldrig haft resurser för att följa upp
lagstiftningen. Lagstadgad arbetstid är 48 timmar per vecka fördelat på sex
dagar. Sexdagarsveckan kan utsträckas till 56 timmar och till och med 72 timmar

för gruvarbetare. Man löper risk att bli avskedad om man vägrar att utsätta sig
för livsfarliga arbetssituationer.
Utbetalningen av statsanställdas löner har förbättrats och de flesta stats-anställda
får idag sin lön i tid. Hög frånvaro bland annat inom polisen är ett stort problem
trots att lönen betalas i tid.
Tvångsarbete har tidigare varit utbrett, särskilt kopplat till de stridande
fraktionerna och i gruvorna. Även om det troligen fortfarande förekommer i
vissa delar av landet har situationen förbättrats betydligt i och med slutet på
kriget, demobiliseringen och den ökade internationella närvaron.
Liberia har ratificerat sex av de åtta centrala ILO–konventionerna om mänskliga
rättigheter. Nr 100 om icke-diskriminering i arbetslivet samt nr 138 om
minimiåldern för arbete har inte ratificerats. Totalt har 24 ILO-konventioner
ratificerats, varav 23 uppges vara i kraft. Tillämpningen lider emellertid av
uppenbara brister.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Behoven på hälsoområdet är mycket omfattande, även om olika internationella
humanitära organisationer gjort omfattande insatser sedan 2003 och regeringens
hälsoministerium påbörjat återupprättandet av en allmän hälso- och sjukvård.
Sjukhusen är plundrade och förstörda. Det råder brist på läkemedel, utbildad
personal och system för förebyggande insatser. Av ett nationellt beräknat behov
på runt 900 läkare, finns idag 30. Det mesta av den befintliga sjukvården bedrivs
alltjämt av internationella enskilda organisationer och religiösa samfund samt
FN-organ som UNICEF och WHO (vaccinationskampanjer). Närmast obefintlig
infrastruktur samt brister i såväl personell som finansiell kapacitet utgör dock
fortfarande allvarliga begränsningar.
12. Rätten till utbildning
I Monrovia drivs ett fåtal skolor i statlig regi men med ytterst begränsat
offentligt stöd. Skolavgifter är inte tillåtna enligt lag men allehanda andra

avgifter och bidrag avkrävs föräldrarna för att deras barn skall kunna gå i skolan.
Föräldrar uppges ibland betala lärarna för att barnen skall få nödvändiga betyg.
Utanför Monrovia har nya skolor öppnats och intaget har ökat kraftig. Särskilt
flickor har uppmuntrats börja. Många hoppar dock av innan fullgjord grundskola
på grund av låg kvalitet på undervisningen. Den utbildning som finns drivs i hög
grad av internationella organisationer, kyrkor och enskilda organisationer
(jämför hälsosituationen). Skol- och utbildnings-ministerierna är
underfinansierade. Det finns heller ingen tradition av skolgång för alla. Även
före inbördeskriget fanns utbildning framför allt för elitens barn.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Runt 70 procent av landets befolkning lever på mindre än en USD per dag, en
större andel på landsbygden. Det krigshärjade Lofa County i norr har
traditionellt varit landets ”kornbod” som försörjt stora delar av landet, men har
ännu inte kunnat återta denna roll. Jordbruket slogs ut av det återkommande
kriget och jordbrukarna tvingades fly och av männen som inte lyckades
undkomma tvångsrekryterades många till kriget medan kvinnorna flydde med
barnen. Stora delar av landsbygden är isolerade från resten av landet, framförallt
från Monrovia genom att vägnätet antingen förstörts eller aldrig existerade.
Undernäring är ett omfattande problem, framförallt på landsbygden. 1
I Monrovia saknas i huvudsak kommunal elektricitet, vatten och avlopp varför
de mer välbärgade har egna el-aggregat och brunnar. Vissa delar av Monrovia
har under 2006 och 2007 fått allmän elförsörjning och gatljus. Bostäder både i
Monrovia och på landsbygden har förstörts av kriget. Fyra femtedelar av alla
byggnader som fanns före kriget anses förstörda och många har tagits över av
”squatters”, personer som olagligen bosatt sig i övergivna eller obebodda hus
och som inte flyttar frivilligt. Till detta skall läggas att de flesta liberianer är
psykiskt påverkade av den terror de levt i under ett drygt decennium. Genomgående är levnadsförhållandena i Liberia mycket svåra och fattigdomen utbredd.
Tillgången på mat och andra förnödenheter i Monrovia är idag helt
tillfredsställande, även om priserna är höga på grund av att nästan allt måste
importeras.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kriget förstärkte ett redan ojämlikt förhållande mellan könen. En majoritet av
kvinnor och flickor utsattes för olika former av våld under kriget, inklusive
sexuella övergrepp och könsrelaterat våld. Under 2006 var våldtäkt det mest
frekvent rapporterade brottet i Liberia. Handel med kvinnor ökar. Sexuella
övergrepp på kvinnor och barn utgör ett allvarligt problem. De flesta
våldtäktsfall är barn i åldersgruppen 10-14 år. Tonårsgraviditeter, tidiga giftermål
och könsstympning är vanligt förekommande. Sexuella övergrepp, liksom våld i
hemmet, har närmast blivit en accepterad företeelse. Samhället lider alltjämt av
de allvarliga övergrepp och den medvetna brutalisering som ägde rum under
kriget där stridande, inklusive barnsoldater, instruerades av sina gerillaledare att
utföra gruppvåldtäkter.
Ett stort antal såväl nationella som internationella organisationer , bland andra
”Association for Female Lawyers” och ”National Women’s Commission in
Liberia” kämpar för att minska våld mot kvinnor och för att våldtäktsmän skall
ställas inför rätta och dömas. Kvinnlig könsstympning är tillåten enligt lagen
och, med undantag för de mest extrema formerna, accepterad och mycket
utbredd i alla etniska grupper. Prostitutionen är hög och utbredd även i mycket
låga åldrar.
Äktenskap ger kvinnan arvsrätt enligt nationell lag, medan de många
traditionella äktenskapen lämnar kvinnan utan rätt att ärva land eller egendom.
Kvinnans politiska och ekonomiska rättigheter är eftersatta. Några
kvinnorättsorganisationer gör sig förvisso hörda men deras faktiska inflytande 11
tycks ändå begränsat. En ny lag mot våldtäkter antogs under 2006 som bland
annat tog bort möjligheten för förövaren att begära borgen.T Genomförandet har
varit svagt. Sverige har stött International Legal Assistance Consortium (ILAC) i
ett program för ”Gender Justice” i Liberia.

15. Barnets rättigheter
Barn har ingen eller begränsad tillgång till rättssystemet och något särskilt
omhändertagande av ungdomsbrottslingar finns inte. Barnen i Liberia är
drabbade av de vanliga sjukdomarna, malaria, diarré och luftvägsinfektioner.

diskriminering finns inte. Folkgruppen Mandingos, som av tradition är ett
handelsfolk och varav en övervägande del är muslimer, rapporteras från flera 12
håll utsättas för diskriminering. Det råder religionsfrihet i Liberia och generellt
respekteras detta även om det på senare tid finns vissa röster som talat om
diskriminering gentemot muslimer, som utgör en minoritet.

Ungefär 20 procent av barnadödligheten kan hänföras till diarréer och kolera. De
underliggande orsakerna till den mycket höga barnadödligheten i landet är
begränsad tillgång till vatten och sanitet, låg kvalitet på hälsoservice och
otillräckliga kunskaper om god hygien. När nästan 90 procent av befolkningen
var tvungna att fly någon gång under konfliktens år, berövades många barn sin
uppväxt och naturliga relationer till föräldrar och vuxna.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet faller under kategorin frivillig sodomi och är en första gradens
lagöverträdelse enligt Liberias strafflagstiftning. Några uppgifter om åtal i
enlighet med denna lag föreligger inte. Homosexualitet är inte accepterat av
samhället.

Liberia har ratificerat barnkonventionen och förbereder rapportering till
barnrättskommittén 2008 i enlighet med bestämmelserna i konventionen. De
flesta våldtäktsfall i Liberia är barn i åldersgruppen 10-14 år. Barnprostitution
och barnarbete förekommer. Enligt grundlagen är tvångsarbete för barn
förbjudet. Dessutom är det förbjudet att anställa barn under 16 år under
skolterminerna. Övervakningen av dessa lagar är dock i princip obefintlig.

18 Flyktingars rättigheter
Runt 700 000 flyktingar har återvänt till sina hemtrakter sedan 2003 och alla
”IDP Camps”, internflyktingläger stängdes officiellt i april 2006. Alla delar av
FN-systemet, främst UNHCR och WFP (World Food Programme) har deltagit i
återintegreringsarbetet. Cirka 75 000 asylflyktingar fanns kvar utanför landets
gränser i juli 2007.

Regeringen har inte ratificerat ILO:s konvention nr 138 om minimiåldern för
arbete. Enligt lagen kan rekrytering inte ske före 18 års ålder men det har inte
respekterats, vare sig av de nationella säkerhetsstyrkorna, militären eller gerillan.
Ett stort antal barnsoldater ingick i den grupp som avväpnades och UNICEF
uppger att en majoritet av dessa har kunnat återvända till sina familjer. Enskilda
organisationer och FN-organ (framförallt UNICEF) gör stora insatser för att
stödja barn som även på annat sätt drabbats av det långa inbördeskriget.

19. Funktionshindrades rättigheter
Personer med funktionshinder får inget särskilt stöd eller skydd för att kunna
åtnjuta de mänskliga rättigheterna på lika villkor som andra, vilket innebär att
denna grupps ställning i samhället är ytterst kringskuren. Särskilt på landsbygden
uppges att funktionshindrade personer utsätts för diskriminering.
Liberia undertecknade år 2007 konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder (CPD).

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Enligt författningen är diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, ras, kön,
ursprung och politisk tillhörighet förbjuden, men enligt lag kan endast svarta få
medborgarskap och äga land i Liberia. Även i praktiken förekommer
diskriminering, kanske främst gentemot kvinnor och vissa folkgrupper. Några
lagar mot könsdiskriminering, kvinnlig könsstympning eller etnisk

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett flertal organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i
Liberia. Nio av dem har gått samman och skapat "the National Human Rights
Center of Liberia", en paraplyorganisation med relativt god kapacitet. I samhället
överlag råder emellertid en utbredd brist på kunskap om innebörden av

mänskliga rättigheter. Befintliga organisationer kan inte uppfylla det stora
behovet av utbildnings- och övervakningsinsatser.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Möjligheterna för organisationer att verka i Liberia har förbättrats märkbart tack
vare den ökade säkerhet som nu råder i stora delar av landet. Det rent humanitära
arbetet börjar övergå till mer återuppbyggnads- och utvecklings-karaktär. Flera
kyrkor bedriver så kallad ”trauma-healing” och en form av psykosocial vård
ingår i rehabiliteringsprojekt för före detta stridande

Mänskliga rättigheter i Elfenbenskusten
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den långvariga krisen i Elfenbenskusten har allvarligt försämrat situationen för
de mänskliga rättigheterna i landet. Läget i landet har dock stabiliserats efter att
president Laurent Gbagbo och rebelledaren, numera premiärministern
Guillaume Soro, i mars 2007 undertecknade det politiska Ouagadougouavtalet
om fred och återförening. Det har lett till avspänning i det politiska klimatet.
Säkerheten har förbättrats, även i den norra, av rebellrörelsen Forces Nouvelles
tidigare kontrollerade delen av landet. Fredsprocessen präglas dock av
sårbarhet.
Genomförandet av avtalets nyckelprocesser – avväpning av milis,
demobilisering och återanpassning av väpnade styrkor, procedurer för att ge
alla som bor i landet en identitet som medborgare alternativt uppehållstillstånd,
återupprättande av förvaltning, rättsväsende och samhällstjänster i den norra
delen – har gått långsamt. Ett tilläggsavtal slöts i november 2007 för att skapa
lite mer tid för att förbereda presidentval före utgången av 2008.
Landets grundlag från 2000 innehåller en detaljerad katalog över mänskliga
rättigheter. Det verkliga skyddet för rättigheterna är dock bristfälligt. De
rapporter som upprättas av FN-missionen UNOCI (United Nations Operation
in Côte d’Ivoire) visar på grova brott mot mänskliga rättigheter under
konflikten. Omfattningen av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har
minskat sedan fredsavtalets ingicks, enligt UNOCI. Det saknas dock
systematisk information för att jämföra och bedöma förbättringen. FNmissionens
senaste särskilda rapport om läget för mänskliga rättigheter avser
hösten 2006.
Generellt karaktäriseras situationen för mänskliga rättigheter fortsatt av

övergrepp mot civila, godtyckliga frihetsberövanden, trakasserier vid vägspärrar
och våldshandlingar utförda av medlemmar i försvars- och säkerhetsstyrkor.
En nationell kommission för mänskliga rättigheter har aktiverats under 2007.
En förordning om amnesti utfärdad i april 2007 har lett till frigivning av ett
antal civila och militärer. Förordningens undantag är dock oklara vad gäller till
exempel brott mot mänskligheten.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Elfenbenskusten har ratificerat eller undertecknat:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt, men inte det fakultativa protokollet
om avskaffandet av dödsstraffet (se dock avsnitt 4)
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD),
men inte gjort en deklaration om att konventionskommittén är behörig
att ta emot klagomål från enskilda enligt artikel 14
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), men inte det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt eller det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), men inte det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) men inte de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities

− Flyktingkonventionen, Convention Related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC), har undertecknats men inte ratificerats. Landets grundlagsråd har
bedömt att stadgan inte är förenlig med landets grundlag. I en deklaration har
landet dock erkänt domstolens kompetens att pröva handlingar som begåtts i
landet efter försöket till statskupp i september 2002.
Elfenbenskusten har endast lämnat ett fåtal rapporter under FN:s sex centrala
konventioner, senast 2002 avseende CERD och 1999 en flera år försenad
första rapport under barnkonventionen. Våren 2006 annonserade justitie- och
mänskliga rättighetsministern att myndigheterna avsåg vidta åtgärder för att
inhämta eftersläpningen och leverera de rapporter som saknas.
FN:s generalsekreterares särskilde representant för barn i väpnad konflikt
besökte landet i september 2007 och uppmanade myndigheterna att vidta
särskilda skyddsåtgärder för barn under genomförandet av
Ouagadougouavtalet.
FN:s generalsekreterares särskilde representant för mänskliga rättigheter för
internflyktingar besökte Elfenbenskusten i april 2006. Han uttryckte allvarlig
oro över bristen på skydd för internflyktingar. Personer som tvingats fly från
sina hem av säkerhetsskäl har varit offer för allvarliga kränkningar av såväl
regeringskontrollerade säkerhetsstyrkor som av rebellgrupper och politiska
ungdomsförbund, inklusive i form av tortyr och sexuella övergrepp.
FN:s särskilda rapportör för rasism och rasdiskriminering besökte landet 2004.
I rapporten konstateras att Elfenbenskusten utvecklat ett multietniskt samhälle
baserat på långvarig, fredlig samexistens mellan olika grupper. Under senare tid
har dock politisk och ideologisk manipulation utnyttjats för att underblåsa
etniska spänningar och identitet som en rot till konflikten.
I en rapport från besök 2004 av FN:s särskilda rapportör för opinions- och

yttrandefrihet konstaterades att våld, osäkerhet och fruktan genom konflikten
blivit en del av ivorianernas vardag. I rapporten framhölls att kampen mot
straffrihet måste ges hösta prioritet. Vidare betonades behovet av en
genomgripande sanering av media, som till stor del kontrollerades av politiska
partier och utnyttjades för uppvigling och politisk propaganda.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Konflikten har lett till allvarliga övergrepp mot enskilda, såväl av
regeringskontrollerade militära styrkor och ordningsmakt som av rebellstyrkor
och milisgrupper. Efter fredsavtalet från mars 2007 verkar situationen
förbättrats, men det finns ingen systematisk information som styrker detta.
FN-missionen liksom andra trovärdiga organisationer har under konflikten
rapporterat om förekomst av summariska eller utomrättsliga avrättningar,
kidnappningar, försvinnanden under kortare eller längre tid, dödshot,
lynchningar utan ingripanden från ordningsmakten och rån. I den södra delen
av landet ledde konflikten till fysiska trakasserier mot utlänningar och personer
från den norra delen av landet. I norr förekommer fortfarande att medlemmar i
de före detta rebellstyrkorna genom hot och våld tilltvingar sig pengar av civila,
särskilt på vägarna för att släppa fram varutransporter.
Tortyr, kroppslig bestraffning och annan omänsklig behandling är förbjudet
enligt grundlagen. I rapporter förekommer uppgifter om kraftigt våld och
övergrepp mot misstänkta eller frihetsberövade personer som bestraffning eller
för att tvinga fram erkännanden eller samarbetsvilja. I flera fall har militär eller
polis tvingat frihetsberövade personer att utföra förnedrande handlingar eller
använt hot och fysiskt våld. Politiskt aktiva personer har gripits och hållits
frihetsberövade och misshandlats.
FN-missionen har i princip tillträde till arrestlokaler och fängelser. År 2006
publicerade missionen en rapport om det ivorianska straffsystemet, som följts
upp 2007 med en mer detaljerad redovisning av förhållandena i fängelser och
arrestlokaler.

Landets fängelser håller i allmänhet en mycket låg standard och är
överbefolkade. Internerna lever ofta under svåra förhållanden, särskilt vad
gäller brist på mat och hälsovård. En viss förbättring har noterats, bland annat
genom matprogram med stöd av Internationella rödakorskommittén och andra
organisationer. I rapporterna noteras även kränkningar av mänskliga
rättigheter, inhuman behandling och svårförklarliga dödsfall bland
frihetsberövade. Dödsfallen har dock enligt den senaste FN-rapporten minskat
liksom rapporterade våldshandlingar.

ivorianskt ursprung som ställts för att få en ivoriansk identitetshandling, vilket
krävs för utfärdande av pass. Identifikationsprocessen, som tidigare kantas av
oenighet mellan parterna i konflikten, inleddes under hösten 2007. Den syftar
till att ge de uppskattningsvis drygt tre miljoner personer, som saknar
identitetsbevis, en identitet som ivorianer alternativt utlänningar med
uppehållstillstånd. Registrering av medborgare ska därefter utgöra underlag för
upprättande av nya vallängder inför de planerade president- och
parlamentsvalen 2008.

Kvinnor har i allmänhet separata celler eller arrestlokaler men övervakas ibland
av manliga vakter. De minderårigas situation är oroande. En del fängelser och
arrestlokaler har inga eller bara delvis särskilda avdelningar för barn. Uppgifter
förekommer om frihetsberövanden av minderåriga under längre perioder utan
rättslig prövning. Det rapporteras även om sexuella och andra övergrepp mot
minderåriga på landets fängelser. Sådana händelser leder ofta inte till anmälan
och rättslig prövning. Fängelserna utgör till stor del en sluten värld där
förekomsten av korruption är stor.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det finns ett ganska väl utbyggt system av domstolar med lägre och högre
instanser. Dessa kan dock inte på grund av korruption sägas vara självständiga
i förhållande till den verkställande makten eller samhället i övrigt.
I den norra, tidigare rebellkontrollerade delen av landet saknades ett
fungerande rättsväsende. Beslut om arresteringar, internering och
straffpåföljder fattades av polis- och militära chefer i rebellrörelsen Forces
Nouvelles. Fredsavtalet innebär att statlig förvaltning liksom polis- och
rättsväsende ska återupprättas i norr. Denna process har inletts under slutet av
2007.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades 2000 för samtliga brott.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Konflikten har lett till godtyckliga frihetsberövanden, ofta under förevändning
av misstanke om innehav av olagliga vapen, spioneri för eller infiltration i den
andra parten i konflikten, hot mot rikets säkerhet eller anstiftan till uppror.
Den fria rörligheten har sedan kuppförsöket 2002 försvårats av att landet varit
delat i två delar och av vägspärrar som är vanliga både i städer och på
landsvägarna. Fredsavtalet har lett till politisk avspänning och avskaffande av
den av FN övervakade förtroendezonen mellan den södra och den norra,
tidigare rebellkontrollerade delen av landet. Det har lett till ökad rörlighet
mellan norr och söder och förbättrad säkerhet.
Möjligheterna att resa utomlands har genom konflikten påverkats av de krav på

Korruptionen är sedan länge utbredd i Elfenbenskusten. Korruption har
systematiskt använts för att skapa politisk lojalitet och ekonomisk
maktkoncentration. Vissa ansträngningar har gjorts för att skapa ett öppnare
och mindre korrupt samhälle. På grund av krisen har dock framstegen uteblivit.
Den pågående konflikten har snarare förvärrat korruptionen, medfört minskad
insyn och utbredd straffrihet. På organisationen Transparency Internationals
korruptionsindex rankas Elfenbenskusten som 150 av 179 stater.
Det finns bestämmelser i lagen mot korruption. På grund av rättssystemets
oförmåga att agera oberoende är lagen inte särskilt effektiv. Initiativ till vissa
åtgärder har tagits, bland annat en översyn av den ivorianska
korruptionslagstiftningen och ökad kontroll av och insyn i hanteringen av
offentliga medel inom tull- och skatteväsendet. För att komma tillrätta med
korruptionen har även ett sekretariat för god samhällsstyrning skapats inom

premiärministerns kansli. Någon sammanhållen, förankrad politik för att
bekämpa korruptionen finns dock inte.
Män och kvinnor är i teorin likställda inför lagen men i praktiken har kvinnor
inte samma tillgång till rättsväsendet. Övergrepp mot kvinnor undgår ofta
rättslig prövning.
En nationell kommission för mänskliga rättigheter under justitie- och
mänskliga rättighetsministeriet (tidigare fanns ett separat ministerium för
mänskliga rättigheter) har aktiverats under 2007. En före detta minister för
mänskliga rättigheter har utsetts till ordförande. Kommissionens uppgift är att
ta emot enskilda klagomål och studera påstådda kränkningar av mänskliga
rättigheter. Dess bedömningar ska bland annat kunna ligga till grund för
ersättning till krigsoffer. En översyn har också inletts under 2007 av ett utkast
till handlingsplan för främjande av och skydd för mänskliga rättigheter med
stöd av FN-missionen.
7. Straffrihet
I enlighet med det första fredsavtalet mellan parterna i konflikten (LinasMarcoussisavtalet från 2003) antog nationalförsamlingen i augusti 2003 en
amnestilag. Enligt denna lag åtnjuter ivorianska medborgare, oavsett om de är
civila eller militärer, amnesti för brott mot rikets säkerhet och det nationella
försvaret som begåtts under 2000 och 2001 samt i samband med försöket till
statskupp i september 2002 av väpnade rebeller och militärer från den
nationella armén. Amnestin omfattar inte ekonomisk brottslighet eller brott
som innebär allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller den
internationella humanitära rätten. Enligt Linas-Marcoussis-avtalet ska en
internationell kommission tillsättas för att genomföra undersökningar i hela
landet i syfte att utreda enskilda händelser och ansvarsfrågor samt göra
bedömningar av insamlade fakta. Lagen förutser även möjlighet till ersättning
till personer som fallit offer för sådana gärningar i samband med händelser
som omfattas av lagen.
I enlighet med Ouagadougouavtalet har amnestin utvidgats till att omfatta i

lagen angivna brott från september 2000 till den 12 april 2007 då en
förordning om detta utfärdades av presidenten. I förordningen anges också
vissa undantag, dock inte uttryckligen krigsbrott och brott mot mänskligheten.
Förordningen överensstämmer därmed inte med Ouagadougouavtalet eller
med de åtaganden Elfenbenskusten gjort under tillämpliga normer för
internationell rätt. Under de första månaderna efter att amnestin utvidgats
rapporterades att ett 70-tal personer frisläppts, flertalet i Abidjan och endast ett
fåtal medlemmar av Forces Nouvelles.
Konflikten har lett till brist på rättssäkerhet, särskilt i norr, där det alltjämt inte
existerar något fungerande rättsväsende. Det råder utbredd straffrihet rörande
brott mot mänskliga rättigheter. Det faktum att kränkningar, som begås av
såväl polis och militär som vissa militanta ungdomsgrupper, inte anmäls och
följs upp, riskerar också att skapa problem under den inledda fredsprocessen.
Allvarliga incidenter, som inte lett till rannsakning, har inträffat även under
2007. I maj gick medlemmar i den centrala studentorganisationen bärsärkagång
i lokaler som tillhör två organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. I
augusti var studenter från samma organisation inblandade i en attack mot en
polisstation för att frita arresterade kamrater, en plundring av en tidnings
lokaler och även lagt beslag på ett FN-fordon.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och pressfrihet råder enligt grundlagen och acceptans av en fri press
har medfört en ökad öppenhet och samhällsdebatt. Samtidigt är media starkt
styrda av partipolitiska ägarintressen.
Efter statskuppsförsöket 2002 ålades media vissa inskränkningar i pressfriheten
med hänvisning till patriotism och nationell enhet. Angrepp förekommer mot
media och enskilda journalister. Vid de våldsamma upploppen i januari 2006
gick så kallade unga patrioter till angrepp mot den statliga radion och
televisionen och ett par privata radiostationer. Forces Nouvelles har motarbetat
sändningar från den statliga radion och televisionen liksom cirkulation av

skriftlig press.
Pressen har under konflikten ägnat stort intresse åt våld, hat och
främlingsfientlighet. Den sakliga debatten uteblir ofta till förmån för
sensationsartade spekulationer, ryktesspridning och intrigskapande
beskrivningar av personer och skeenden. Härigenom hjälper pressen till att
bygga upp och underblåsa det missnöje och det hat som konflikten lett till och
som finns mellan olika grupper som strider om makt och inflytande. Enskilda
medier har under konflikten även utnyttjats för att uppvigla till våld.
Föreningsfrihet är garanterad enligt grundlagen och respekteras i princip av
statsmakten. Det är således tillåtet att bilda politiska partier, arbetstagar- och
arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, studentorganisationer samt
religiösa organisationer och samfund. För att dessa ska få verka krävs att de är
registrerade hos inrikesministeriet. Enligt grundlagen får politiska partier inte
tjäna etniska eller religiösa syften. Dock är etnisk eller religiös tillhörighet i
praktiken av betydelse för medlemskap i vissa partier.
Det förekommer att offentliga möten eller tillställningar, som har anmälts och
godkänts i förväg, förbjuds med hänvisning till upprätthållande av den
allmänna ordningen. Under konflikten har också funnits exempel på hur
demonstrationer utnyttjats till uppvigling och lynchning utan att
ordningsmakten ingripit, vilket lett till våldsamma sammanstötningar och
dödsfall.
Religionsfrihet garanteras enligt grundlagen och har i allmänhet respekterats av
statsmakten. Det finns inte någon offentlig statsreligion men den
romerskkatolska
kyrkan har traditionellt favoriserats från president- och regeringshåll
och ofta haft ett starkare inflytande än muslimska och andra samfund.
Muslimer har klagat över att de diskriminerats, bland annat vid ansökningar om
tjänster i statliga myndigheter och om identitetshandlingar samt i andra
myndighetskontakter.

Efter statskuppsförsöket i september 2002 var många av de personer, som av
presidenten och regeringen anklagades för att stödja rebellerna, muslimer.
Uppgifter finns om intrång i muslimers hem, godtyckliga frihetsberövanden,
misshandel och även mord. Motsvarande uppgifter finns om behandling av
kristna i den norra, tidigare ockuperade delen av landet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I Elfenbenskusten råder i grunden politisk pluralism och ett flerpartisystem
med omkring hundra registrerade politiska partier. Av dessa är ett tiotal aktiva.
Den andra republikens grundlag från augusti 2000 garanterar medborgarnas
rätt att välja sina företrädare under demokratiska former. Enligt grundlagen
och vallagen väljs presidenten och ledamöterna i nationalförsamlingen för fem
år i taget. Presidenten har en stark position enligt grundlagen.
De senaste president- och nationalförsamlingsvalen hölls i oktober respektive
december 2000. Presidentens mandatperiod utlöpte i oktober 2005 men på
grund av konflikten har inga presidentval kunnat hållas. I enlighet med beslut
av Afrikanska Unionen och FN:s säkerhetsråd har president Gbagbos mandat
utsträckts i avvaktan på nya val. Parlamentets mandatperiod, som utlöpte i
slutet av 2005, förlängdes i början av 2006 genom en presidentförordning.
Hösten 2005 utsågs en premiärminister med centrala maktbefogenheter för att
driva fredsprocessen framåt. Han ledde en övergångsregering med
representanter för olika politiska partier/grupper, inklusive Forces Nouvelles,
men misslyckades i uppdraget. I enlighet med Ouagadougouavtalet utsågs i
april 2007 en ny samlingsregering med rebelledaren Guillaume Soro som
premiärminister.
Valförberedelser har inletts inför de planerade president- och parlamentsvalen
2008. De leds av en oberoende valkommission. Upprättande av nya vallängder
är en kontroversiell fråga. Det förutsätter genomförande av
identifikationsprocessen för uppskattningsvis drygt tre miljoner i landet bosatta

som saknar identitetsbevis, varav många är medborgare med rätt att rösta.
Elfenbenskusten är en relativt centraliserad stat med regionala och lokala organ
med visst självstyre men till stor del beroende av den nationella regeringen.
Beslut har tagits om att decentralisera förvaltningen men på grund av
konflikten har reformen inte kunnat genomföras. Under konflikten har stora
delar av den rebellkontrollerade delen av landet styrts av Forces Nouvelles
under ledning av lokala kommendanter. Rättsväsende, skolor, sjukhus och
andra samhällstjänster har blivit lidande. I de södra och sydöstra delarna av
landet har offentlig förvaltning, sjukhus med mera i huvudsak fungerat
normalt. Skolundervisningen har dock drabbats av många avbrott på grund av
lärarstrejker.

Tvångsarbete är förbjudet enligt ivoriansk lagstiftning. Dock ifrågasatte ILO:s
expertkommitté i sin rapport år 2000 ett dekret enligt vilket vissa interner vid
landets fängelser utan medgivande kunde ställas till privata företags förfogande
för arbete.
Alla medborgare utom poliser och militärer har enligt grundlagen rätt att vara
medlemmar i fackliga organisationer och förhandla kollektivt. Det finns några
större, nationella fackliga organisationer. Det är emellertid endast en liten del
av landets arbetstagare som är organiserade, eftersom de flesta arbetar inom
den informella sektorn. Många större arbetsgivare inom den offentliga och
privata sektorn är bundna av kollektivavtal. Strejkrätten garanteras i grundlagen
men vissa formella krav, som förhandlingar och varsel, måste vara uppfyllda.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Det har tidigare i princip inte förekommit diskriminering i arbetslivet på grund
av kön, hudfärg, religion, politisk åsikt, nationalitet eller liknande. Konflikten
ledde dock till en tendens att myndigheterna rekommenderat arbetsgivare att i
första hand anställa ivorianer i stället för utländska medborgare. Detta skapade
spänningar mellan landets invånare, vilket ytterligare underblåste krisen.

Rätten att strejka utnyttjas ofta av landets fackföreningar och respekteras
vanligtvis av myndigheterna. Det har dock inträffat att myndigheterna har
upplöst strejker.

Arbetsförhållandena varierar mellan branscher och företag. För myndigheter
och företag kan särskilda inspektörer ålägga en arbetsgivare att förbättra
förhållandena på arbetsplatsen eller be en domstol att utdöma böter om
arbetslagstiftningen inte följs. Det är emellertid vanligt att dessa inspektörer
erbjuds och tar emot mutor.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Näringsbrist, bristfällig hygien och dåliga hälsoförhållanden är vanligt
förekommande, särskilt i den tidigare rebellkontrollerade, norra delen av
landet.

Myndigheterna fastställer minimilöner som varierar beroende på vilken sektor
och vilken typ av anställning det gäller. Den senaste översynen gjordes år 1996.
Den lägsta minimilönen sattes då till 36 000 CFA-franc (omkring 500 kronor)
för en industriarbetare, vilket inte räcker för att försörja en familj. För
arbetstagare gäller en lagstadgad arbetstid om 40 timmar per vecka, ersättning
för övertid och en viloperiod om minst 24 timmar per vecka. Inom den
informella sektorn råder ofta betydligt sämre förhållanden.

Elfenbenskusten har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter, senast 2003 konventionerna 138 och 182 om förbud mot
barnarbete.

Av den vuxna befolkningen (över 15 år) beräknas knappt fem procent vara
hiv-smittad men betydligt fler i områden som särskilt drabbats av konflikten till
följd av omfattande sexuellt våld och ökad prostitution. Antalet fall av
tuberkulos har ökat under senare år. Detsamma gäller barnadödligheten.
Hälsovårdssektorn kännetecknas av stora brister. Det finns stora behov av
sjukvård som inte kan tillhandahållas av staten. Enligt en bedömning från
UNICEF saknar mer än hälften av befolkningen tillgång till grundläggande

hälsovård och tillgången är ojämnt fördelad i olika delar av landet.
Av statens utgifter går mindre än fem procent till hälsosektorn. Staten svarar
för mindre än en fjärdedel av de totala hälsoutgifterna. Antalet läkare och
sjukskötare per 1 000 invånare är lägre än genomsnittet för Afrika.
12. Rätten till utbildning
Myndigheterna uppmuntrar alla barn att gå i skolan och i teorin är den
obligatoriska skolgången tio år. I praktiken är det många barn som inte börjar
skolan och ännu fler som inte fullföljer skolgången upp till mellanstadiet.
Enligt Världsbankens databas över undervisningsstatistik och dess
utvecklingsindex (World Development Indicators) börjar drygt 70 procent av
barnen grundskolan medan knappt 40 procent fullföljer skolgång på
primärnivå (sex år) - bland pojkarna drygt hälften och bland flickorna cirka en
tredjedel. Omkring en fjärdedel går vidare till högstadiet och ungefär sex
procent till högre studier.
Läskunnigheten bland vuxna är cirka 51 procent hos män och cirka 39 procent
hos kvinnor. Bland ungdomar (15-24 år) är läskunnigheten ungefär 71 procent
hos män och omkring 52 procent hos kvinnor.
Konflikten har medfört att många barn, främst i de tidigare rebellkontrollerade
delarna av landet, inte kunnat gå i skola eftersom skolorna varit stängda eller
förstörts. Undervisningen har endast delvis kunnat upprätthållas. I den
regeringskontrollerade delen har undervisningen drabbats av avbrott på grund
av lärarstrejker.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Det råder idag ingen akut humanitär kris i landet. Det finns områden med
undernäring och i norra delen av landet är dricksvattenförsörjningen ett stort
problem. Konflikten har lett till som mest uppskattningsvis 700 000
internflyktingar i landet. Därtill kommer externa flyktingar, merparten från
Liberia.

Den förväntade livslängden vid födelsen är enligt Världshälsoorganisationen
WHO:s statistik 42 år för män och 47 år för kvinnor. Andelen av befolkningen
som lever under fattigdomsstrecket har under konflikten ökat från 38 till drygt
43 procent. Levnadsstandarden enligt FN:s utvecklingsindex har fortsatt att
försämras och landet rankas nu som nummer 166 av 177 länder.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Även om diskriminering av kvinnor är vanligt förekommande ökar deras
inflytande i samhället. Till detta bidrar de många aktiva kvinnoorganisationer
som finns.
Vid slutet av 2007 var endast tre av de 32 ministrarna i regeringen kvinnor och
ett tjugotal av 225 ledamöter i parlamentet.
Det vanligaste brottet mot kvinnor är våldtäkt. Det förefaller dock vara få fall
av våldtäkt som rubriceras som detta. Många fall lagförs som sedlighetsbrott
med betydligt mildare påföljder än fängelsestraff.
Även när det gäller äktenskapsbrott har kvinnan en sämre ställning än mannen
eftersom bedömningarna ofta är olika beroende på om den tilltalade är man
eller kvinna. Även om det är olagligt att tvinga någon att ingå äktenskap eller
att ingå äktenskap med minderårig är sådana vanligt förekommande. Enligt
uppgift är det dock endast ett fåtal sådana fall som behandlas i domstol.
Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt lag. Det är emellertid en allmänt
utbredd företeelse. Olika undersökningar talar om att 40-60 procent av
kvinnorna utsatts för könsstympning, i vissa regioner ännu fler.
Under krisen i landet har kvinnans ställning försämrats avsevärt. Många
kvinnor har blivit utsatta för grovt våld, våldtäkt, stympning av kroppsdelar,
sexuellt slaveri och prostitution. Förövarna av våld mot kvinnor åtnjuter
betydande straffrihet. Symboliska gripanden är vanligt förekommande med

frisläppande efter kort tid. Endast ett fåtal fall har lagförts för brotten.
Enligt rapporter förekommer människohandel med kvinnor, som främst drivs
av nigerianska nätverk. Vissa uppskattningar har gjort gällande att uppemot 60
procent av de prostituerade kvinnorna i Abidjan inte är ivorianska medborgare.
Vidare finns uppgifter om att ett mindre antal ivorianska kvinnor varit utsatta
för människohandel och skickats till Europa och Mellanöstern för prostitution.
En utredning har inletts om misstankar om organiserad prostitution inom en
del av FN-styrkan i landet.

barnsoldater med stöd av UNICEF och andra givare. Milisgrupper i väst har
också släppt barnsoldater och 2007 omfattades 204 barn varav 84 flickor av
stöd från UNICEF.
I städerna finns många gatubarn. Siffror om över 200 000 barn i hela landet,
varav 50 000 i Abidjan, har nämnts i media. Ofta försörjer sig dessa barn på
eget arbete. Vissa åtgärder har vidtagits från myndigheters och enskilda
organisationers sida i syfte att ge gatubarn viss utbildning och bättre
förhållanden.

15. Barnets rättigheter
Konflikten i landet har drabbat barnen hårt. Barn utsätts för mord och grova
kränkningar som till exempel rekrytering som barnsoldater och bortföranden,
ofta relaterade till människohandel. Särskilt allvarlig är ökningen av våldtäkter
och andra sexuella övergrepp med omfattande straffrihet för förövarna.

Även om minimiåldern för att arbeta är 14 år har barnarbete avskaffats endast
delvis, främst i den offentliga förvaltningen och i multinationella företag.
Barnarbete är därför fortfarande mycket vanligt. En stor del av de barn som
arbetar på kakao- och kaffeplantagerna kommer från grannländer och har
lockats till Elfenbenskusten med löften om löner och bra arbetsförhållanden.

Bland internflyktingarna i landet finns flera tiotusentals barn. Konflikten har
också lett till omfattande antal föräldralösa barn och en förvärrad situation vad
gäller barnens rätt till utbildning, hälsovård och tillfredsställande näring.
Särskilt kollapsen av hälso- respektive undervisningssystemet i norr har
drabbat barnen hårt.

För många har det emellertid inneburit arbete under mycket hårda
förhållanden. En del barn anställs som hemhjälp och utsätts av sina
arbetsgivare för sexuella och andra fysiska övergrepp.

I en rapport från FN:s generalsekreterare till säkerhetsrådet från oktober 2006
dokumenteras de allvarligaste kränkningarna av barnens rättigheter till följd av
konflikten. I enlighet med säkerhetsrådets resolution 1612 (2005) har en
särskild mekanism för övervakning och rapportering om kränkningar av barns
rättigheter inrättats.
Det finns inte några tecken på att barnsoldater ingår i de regeringskontrollerade
väpnade styrkorna. Barn har däremot deltagit i aktiviteter organiserade av
väpnade milisgrupper som stöder presidentens parti. Forces Nouvelles åtog sig
2005 att inte rekrytera barnsoldater. Enligt en rapport, som 2007 överlämnades
till FN-missionen, har 85 barn varav 27 flickor som ingått i rebellstyrkorna
identifierats och överlämnats till ett nationellt program för demobilisering av

Samarbete har inletts med vissa grannländer för att förhindra handel med
barn.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Landets befolkning består av uppemot 60 olika etniska grupper, härstammande
från fem större etniska familjer: Akan, norra Mande, Krou, Voltaic och södra
Mande. Generellt har landet präglats av att vara ett multietniskt samhälle
genom långvarig, fredlig samexistens mellan olika grupper. Samtidigt har de
större politiska partierna etniska och regionala baser. Detta har blivit tydligare
under krisen. Dock blir det allt vanligare med äktenskap mellan olika etniska
grupper, framförallt i städerna.
Officiellt är omkring 26 procent av Elfenbenskustens befolkning invandrare.

Andelen torde emellertid vara avsevärt högre. Invandrarna kommer
huvudsakligen från grannländer som Burkina Faso, Mali och Guinea. Med den
politiska krisen, som bland annat har sitt upphov i begreppet ”ivoirité” och rör
identiteten som medborgare i landet, har invandrares situation kraftigt
försämrats. Invandrare har utsatts för olika former av trakasserier och
diskriminering, även från myndigheter, och många har tvingats lämna sina
hem. Myndigheterna har även vidtagit vissa åtgärder för att reglera
invandringen.
Identifikationsprocessen, som inletts under hösten 2007, syftar till att ge de
uppskattningsvis drygt tre miljoner personer i landet som saknar
identitetsbevis, en identitet som ivorianer eller utlänningar med
uppehållstillstånd.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjudet enligt lag. Det finns samtidigt inga särskilda
bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Det
finns inga uppgifter om att förföljelse och diskriminering av homosexuella,
bisexuella och transpersoner förekommer i samhället i någon större
utsträckning. Samtidigt är det en fråga som inte diskuteras öppet och inga
särskilda åtgärder vidtas från statens sida till skydd för dessa grupper.
18 Flyktingars rättigheter
Grundlagen innehåller inga särskilda bestämmelser om rätt till asyl eller
flyktingstatus i enlighet med 1951 års flyktingkonvention och
tilläggsprotokollet från 1967. Flyktingar har inte heller någon särskild rättslig
status. Landet samarbetar emellertid med UNHCR och andra humanitära
organisationer i syfte att hjälpa och skydda asylsökande och flyktingar, främst
från Liberia. Krisen har lett till som mest uppskattningsvis cirka 700 000
internflyktingar. Antalet har minskat, särskilt efter fredsavtalet 2007 som lett till
en omfattande spontan återvandring.
FN:s generalsekreterares särskilde representant för mänskliga rättigheter för
internflyktingar besökte landet våren 2006. Han uttryckte allvarlig oro över

bristen på skydd för de internflyktingarna, särskilt i de östra och södra delarna
av landet. Han noterade att personer som tvingats fly från sina hem av
säkerhetsskäl varit offer för allvarliga kränkningar av såväl
regeringskontrollerade, militära och säkerhetsstyrkor som av rebellgrupper
respektive politiska ungdomsförbund, inklusive i form av tortyr och sexuella
övergrepp. Han efterlyste en handlingsplan för att förbättra situationen.
19. Funktionshindrades rättigheter
Ivoriansk lagstiftning förbjuder att personer med psykiska och fysiska
funktionshinder överges. Många av dem lever dock på gatan och tigger ihop till
mat och andra förnödenheter. Flertalet har svårt att finna arbete, utbildning
eller annan sysselsättning och har även svårt att få stöd från samhället. Det
finns emellertid vissa specialskolor och enskilda organisationer som gör
betydande insatser för personer med funktionshinder.
Ivoriansk lagstiftning föreskriver att psykiskt och fysiskt funktionshindrade
personer ska erbjudas särskild utbildning och hjälp att hitta arbete. Vidare ska
det finnas särskilda bostäder och offentliga miljöer anpassade för
rullstolsburna, liksom maskiner, verktyg och arbetsmiljöer anpassade för
personer med funktionshinder. I praktiken är utbudet av sådana stödfunktioner
begränsat.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I landet finns ett flertal nationella organisationer för mänskliga rättigheter,
såsom Ligue Ivoirienne des Droits de l’Homme (LIDHO), Mouvement
Ivoirien des Droits Humaines (MIDH), Association Chrétienne pour
l’Abolition des Tortures et pour le Respect des Droits de l’Homme
(ACATDH), Association des Femmes Juristes de Côte d’Ivoire (AFJCI),
Groupe d'Études et de Recherches sur la Démocratie et le Développement
Economique et Social – Branche de Côte d’Ivoire (GERDDES Côte d’Ivoire),
Collectif des Victimes en Côte d’Ivoire (CVCI) och Action Justice. Dessa kan i
princip verka utan restriktioner från myndigheterna, som normalt är
samarbetsvilliga och träffar organisationerna för att lyssna till dessas åsikter.

Även internationella organisationer för mänskliga rättigheter – som Amnesty
International och Human Rights Watch – finns representerade i landet. De
verkar i princip utan restriktioner från myndigheterna, som normalt är
samarbetsvilliga och svarar på frågor om situationen i landet rörande mänskliga
rättigheter. Dock har de emellanåt nekats tillträde till vissa känsliga områden
och fängelser i polis- eller militärförläggningar.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN-missionen i Elfenbenskusten har i enlighet med säkerhetsrådets
resolutioner 1528 (2004) och 1609 (2005) ett särskilt mandat att övervaka,
skydda och främja respekten för mänskliga rättigheter i landet. FN-missionen
utarbetar regelbundet rapporter om läget och kränkningar av mänskliga
rättigheter.
Ett stort antal internationella humanitära organisationer och FN-organ som
OCHA, UNDP, UNHCR, UNICEF, FAO samt Röda Korset och Rädda
Barnen är representerade i landet. Normalt samarbetar landets myndigheter
med dessa organ och tillåter dem att göra uttalanden om situationen rörande
mänskliga rättigheter i landet. Flera av dem har gjort kritiska uttalanden där de
uppmanat landet att uppfylla sina åtaganden enligt de internationella
konventionerna.
Sverige ger genom Sida stöd till humanitära och övergångsinsatser, som
kanaliseras genom UNDP, UNICEF, OCHA, FAO och Rädda Barnen
Sverige. Insatserna omfattar stöd till utsatta grupper som drabbats av krisen,
såsom internflyktingar, kvinnor och barn, inklusive stöd till demobilisering av
barnsoldater, och ska kunna bidra till att stärka enskildas åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheter i Burkina Faso 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för mänskliga rättigheter i Burkina Faso uppvisar fortsatt vissa
brister. Bristerna avser främst straffrihet för brott mot de mänskliga
rättigheterna, ett rättsväsende som inte är oberoende och uppvisar många
tillkortakommanden, korruption, dåliga förhållanden i fängelserna samt våld
mot och diskriminering av kvinnor. Landet har ett godtagbart juridiskt ramverk
avseende mänskliga rättigheter, men illämpningen av lagarna är ofta
undermålig.
Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och en stor del av
befolkningen lever under fattigdomsstrecket. För flertalet i befolkningen är
därför en tryggad livsmedelsförsörjning den överskuggande frågan. En stor del
av befolkningen är analfabeter. Det innebär att få personer känner till sina
rättigheter respektive skyldigheter vilket bidrar till brister i efterlevnaden.
Flera av de medborgerliga och politiska rättigheterna respekteras i
jämförelsevis god utsträckning. Medborgarna har möjlighet att välja sina
politiska företrädare i flerpartival. I praktiken är möjligheterna mer begränsade
på grund av en stark maktställning för regeringspartiet och en svag och
splittrad opposition.
De sociala och ekonomiska rättigheterna är eftersatta. Kvinnor och män har
lika rättigheter enligt lagen. Kvinnor utsätts dock ofta för diskriminerade
behandling såväl på arbetsmarknaden som i det politiska livet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Burkina Faso har ratificerat eller tillträtt:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt men inte det fakultativa protokollet
om avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt undertecknat
det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), det tillhörande protokollet om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi samt protokollet om barn i
väpnad konflikt
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1966
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
− Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter
Inga omfattande reservationer har gjorts.
Burkina Faso har undertecknat, men inte ratificerat konventionen om
rättigheter för personer med funktionshinder, Convention on the Rights of
Persons with disabilities, liksom konventionen om påtvingade försvinnanden,
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance.
Burkina Faso rapporterar i stort i enlighet med vad som är föreskrivet till
kommittén för avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och till
kommittén om barnets rättigheter. Det brister dock i rapporteringen till övriga
FN-kommittéer. För flertalet av rapporterna har inlämningstiden passerat med
flera år. Till vissa av kommittéerna har inga rapporter lämnats.

När det gäller ICCPR har den enskilda klagorätten utnyttjats av den förre
presidenten Thomas Sankaras änka och barn. Sankara mördades vid
statskuppen den 15 oktober 1987. Familjen anser att ingen verklig officiell
utredning gjorts. Övervakningskommittén för ICCPR ansåg i ett utlåtande i
april 2006 att rättsväsendets vägran att utreda dödsfallet och underlåtenhet att
berätta för hans familj var han finns begraven utgör en kränkning av hustruns
och barnens rättigheter enligt ICCPR, och att Burkina Faso bör utbetala ett
skadestånd till familjen. Regeringen svarade kommittén i juni 2006 och
utlovade att kommitténs rekommendationer skulle genomföras. Regeringen
angav att familjen skulle kontakta den statliga fond som upprättats för
utbetalning av skadestånd. Detta har så vitt känt, familjen inte gjort.
År 2005 besökte FN:s speciella rapportör för migranters rättigheter Burkina
Faso. Rapporten publicerades under första halvåret 2006.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Under senare år finns inga uppgifter om att politiska mord eller försvinnanden
har ägt rum. Emellertid har avrättningsliknande aktioner förekommit. Det
händer att personer avlider i arrest. Formella utredningar av sådana dödsfall
görs inte.
Tortyr är förbjudet i lag men uppgifter finns om att det förekommer under
polisutredningar och i fängelserna. Förhållandena i landets fängelser är
mycket dåliga. Fängelserna har separata avdelningar för män, kvinnor och
barn men på grund av överbeläggning delas cellerna av många fångar, både
dömda och icke dömda. Överbeläggningen beror bland annan på
oacceptabelt långa häktnings- perioder. Dessutom är den personliga
säkerheten åsidosatt. Fångarna får också otillräckligt med mat och den mat
som serveras är mycket bristfällig.
4. Dödsstraff
Dödsstraff finns fortfarande i burkinsk lag och kan i princip utdömas för
mord, spioneri och landsförräderi. Sedan 1999, det år från vilket tillförlitlig

statistik finns, har det burkinska rättsväsendet utdömt dödstraff två gånger.
Det skedde senast under 2005. Inget dödsstraff har verkställts sedan 1977.
Arbete på att avskaffa dödsstraffet har inletts. Det är dock ingen prioriterad
fråga för regeringen och opinionen för avskaffande, även i parlamentet, är
svag.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
En viss ökning av våld och kriminalitet kan noteras under senare år. Det gäller
särskilt på större landsvägar, där det förekommit väpnade överfall. Viss ökning
av våldshandlingar kan också noteras i huvudstaden Ouagadougou.
Det är särskilt två fall som fått uppmärksamhet. Den ena händelsen inträffade i
slutet av december 2006 då strider utbröt mellan en grupp soldater och polisen
i Ouagadougous centrum. Striderna ledde till flera döda - fyra soldater, två
poliser och ett okänt antal civila. Polisbyggnader förstördes och inbrytning i
stadens fängelse ledde till att cirka 600 fångar flydde. Orsaken till
sammanstötningen anses bero på spänningar mellan militären och polisen.
Regeringens reaktion var svag och de ansvariga har inte ställts inför rätta.
En annan händelse under våren 2006 gäller två män vid ett åkeri som dödades.
Bland lokalbefolkningen i Ouagadougou rådde allmän uppfattning att
förövaren var en av delägarna till en stor, känd restaurangkedja. En folkmassa
utsatte flera restauranger för bränder och förstörelse som hämndaktion. Det
råder fortsatt oklarhet om skuldbördan. Händelsen visar också på
befolkningens misstro för rättsväsendet och dess möjlighet till rättskipning.
År 2003 antog parlamentet en lag om nationell säkerhet. Vissa lokala
organisationer anser att denna lag ger alltför stor handlingsfrihet för
säkerhetspolisen. Gemensamma åtgärder vidtas tillsammans med
grannländerna för att bekämpa gränsöverskridande kriminalitet.
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer i viss uträckning. I samband med

demonstrationer och politiska möten har det hänt att personer tagits i förhör
under ett dygn eller mer. Sådana frihetsberövanden har emellertid minskat i
omfattning under senare tid.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Burkina Faso har ett i allmänhet godtagbart juridiskt ramverk för att respekten
för de mänskliga rättigheterna skulle kunna efterlevas fullt ut. Det brister dock i
tillämpningen av gällande lagar.
Män och kvinnor har lika rätt att få sin sak rättsligt prövad. I praktiken
behandlas dock män och kvinnor olika, oftast i enlighet med traditionella
mönster.
Flertalet frivilliga organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och
domare på lägre nivå uppger att det är få personer som anmäler kränkningar
och brott till rättsväsendet för prövning. Det beror på flera faktorer.
Analfabetismen är utbredd och det är få personer som känner till sina
rättigheter och skyldigheter. Det råder vidare en utbredd misstro mot
rättsväsendets möjligheter till rättskipning. En rättslig process är också förenad
med kostnader. Processen är i princip kostnadsfri men för den enskilde ofta
förenad med betydande utgifter. Till exempel åläggs den enskilde ofta att skaffa
fram olika intyg eller utlåtanden, vilket är både är tidsödande och kostsamt.
Det är ofta också lång resväg till domstolen och dyrt för gemene man att ta sig
dit i avsaknad av allmänna kommunikationsmedel.
Enligt grundlagen är rättsväsendet oberoende. Detta respekteras ofta inte av
myndigheterna. I militärdomstolar och vid rättsprocesser med politiska
förtecken står rättsväsendet under inflytande av regeringsmakten. Ett fall från
december 2006 som uppmärksammats gäller chefen för tullverket som begärts
häktad på grund av misstankar om oegentligheter. Inom ett dygn från att
häktningsordern utfärdats återkallades den efter påtryckning från regeringshåll.

Följden blev att tullverkschefen slapp sitta i häkte. Fallet är dock fortsatt under
rättslig prövning.
Presidenten har möjlighet att tillsätta och avsätta domare även om
domarstatuten upprätthåller principen att en domare är oavsättlig. Förutom
domstolarnas beroendeställning i förhållande till landets högsta ledning, saknas
tillräckligt med domstolar, ekonomiska resurser och personal för ett väl
fungerande rättssystem. Korruptionen anses också vara utbredd inom
rättssystemet. Enligt tillgänglig statistik är dock korruptionen mer utbredd
inom flertalet andra sektorer inom samhället än inom rättsväsendet.
Ombudsmannen, le Mediateur de Faso har som främsta uppgift att lösa
dispyter mellan medborgare och staten, inklusive rättsväsendet. Hittills är det
framför allt statstjänstemän som utnyttjat denna institution.
Ministeriet för de mänskliga rättigheterna har i sin strategiplan för 2008-2010
angivit att de förutser inrätta en process så att enskilda personer kan anmäla
brister i respekten för de mänskliga rättigheterna. Burkina Faso har också en
nationell kommitté för de mänskliga rättigheterna.
7. Straffrihet
Straffriheten för brott mot de mänskliga rättigheterna är fortsatt problematisk
och ständigt aktuell och omdebatterad. Det finns fortsatt olösta fall av
försvinnanden samt personer som avlidit under oklara omständigheter i
samband med frihetsberövande eller kontakt med säkerhetspolisen. Vidare
finns fall av brott mot de mänskliga rättigheterna i vilka det finns en koppling
till den styrande makten eller politisk konsensus om att inte låta brotten
hanteras av rättsväsendet.
Morden på journalisten Norbert Zongo och hans medarbetare 1998 är exempel
på ouppklarade brott med politiska förtecken som fortsatt får stort
uppmärksamhet i det burkinska samhället. Efter mer än sju års
utredningsarbete fattade åklagaren i juli 2006 beslut om att lägga ner brottmålet
mot den huvudanklagade med hänvisning till bristande bevis. Domen

bekräftades i augusti samma år då högre rättsinstans avvisade ett överklagande
av beslutet. Detta har lett till mycket stark kritik i medier och har av enskilda
organisationer, representanter för det civila samhället med flera tagits som ett
tydligt uttryck för rättsystemets allvarliga brister.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet står inskrivna i
grundlagen.
Pressfriheten är i praktiken i viss mån begränsad. De finns ett antal obundna
dagstidningar, tidskrifter och radiokanaler men i praktiken förekommer att
regeringen påverkar journalister att utöva självcensur. Det förekommer också
att journalister av rädsla påtvingar sig självcensur samt att journalister anklagas
och åtalas för förtal för något som publicerats. I dessa fall har ofta journalisten
själv skuldbördan, det vill säga att bevisa sin oskuld, snarare än att förmodas
oskyldig till det att motsatsen har bevisats.
Trots detta har i synnerhet pressen blivit alltmer öppen i sin kritik av
regeringen och missförhållanden i landet. Analfabetismen är mycket hög (76
procent) och tidningar når bara en begränsad grupp läsare, framför allt i
städerna. I jämförelse med andra länder i regionen får pressfriheten, särskilt för
den oberoende, tryckta pressen, anses vara respekterad i stor utsträckning. I
den klassificering som görs av organisationen Journalister utan gränser ligger
Burkina Faso på 70:e plats av 168.
Religionsfriheten är garanterad i grundlagen och åtnjuter en hög nivå av
tolerans bland de religiösa grupperna. Mötesfriheten efterlevs genom att
politiska partier och fackföreningar har rätt att hålla möten eller
manifestationer utan att begära tillstånd. Relevant lagstiftning måste dock följas
vilket bland annat innebär att demonstrationer måste anmälas i förväg till
ordningsmakten.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
De senaste valen, presidentval 2005, lokalval 2006 och parlamentsval 2007, har

genomförts utan större problem och i enlighet med internationella normer.
Den sittande president- och regeringsmaktens dominerande ställning begränsar
i praktiken medborgarnas möjligheter att fritt kunna välja ny regering. De
demokratiska institutionerna i Burkina Faso har dock gradvis stärkts under de
senaste åren. Men den demokratiska processen är försvagad i och med en svag
och splittrad opposition, som inte kunnat samla sig till ett gemensamt och
trovärdigt alternativ till det regerande partiet.
En grundlagsändring har genomförts som innebär att en president kan väljas
för två perioder om fem år vardera. Denna bestämmelse hade inte retroaktiv
verkan. President Compaoré, som tog makten genom en statskupp 1987 och
som vid presidentvalet 2005 var inne på sin andra mandatperiod som vald
president (folkomröstning 1991 samt val 1992 och 1998), kunde därför ställa
upp som kandidat i presidentvalet och vann med bred marginal (87 procent).
Parlamentsvalet i maj 2007 resulterade i en väntad seger för regeringspartiet
och partiet har 73 av generalförsamlingens 111 platser. Endast 17 ledamöter i
parlamentet är kvinnor.
Den senaste regeringsombildningen ägde rum i juni 2007. I regeringen finns
fem kvinnliga ministrar av totalt 34. De ansvarar för kvinno- och
socialministerierna, ministerierna för mänskliga rättigheter och
basutbildning/alfabetisering samt inom utrikesministeriet för regionalt
samarbete.
Omfattningen på korruptionen inom statsförvaltningen anses måttlig men
ökar. På organisationens Transparency International:s korruptionsindex är
Burkina Fasos ranking en delad plats 105 (av 179 länder). Det juridiska
ramverket för förebyggande och bekämpning av korruption anses i stort vara
tillfredställande men det brister i tillämpningen.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten i tätorterna är hög. På landsbygden sysselsätter sig majoriteten i
jordbruk för självförsörjning. Lantarbetarna utgör 85 procent av arbetskraften.
Arbetet i jordbruket är fysiskt tungt och utförs enligt tradition i stor
utsträckning av kvinnor och barn.
Tvångsarbete är förbjudet i lag. Emellertid förekommer flera rapporter om
barnarbete som hushållshjälp (utanför egen familj) utan anställningsbevis eller
ersättning.
Den lagstadgade arbetstiden för anställda är 40 timmar per vecka. För
hushållsanställda gäller 52 timmar per vecka.
Burkina Faso är ett fattigt land och lönerna är låga. Den statliga minimilönen
per månad uppgår till 45 euro men håller på att ses över. I takt med ökande
levnadskostnader, till exempel som en följd av kontinuerligt stigande
bensinpriser, är lönerna för låga för att försörja en familj, vilket får till följd att
de flesta statsanställda har bisysslor av olika slag. Detta är också en bidragande
orsak till korruptionen i landet.
Fackföreningar spelar idag en allt aktivare roll. Hälften av de anställda i den
privata sektorn och 60 procent av de anställda i den offentliga sektorn är
fackligt anslutna.
Strejkrätten finns inskriven i grundlagen och respekteras i princip, men strejker
av politisk karaktär samt sympatistrejker tolereras inte. När anställda vid
utrikesministeriet i april 2007 arrangerade en offentlig manifestation för bättre
arbetsvillkor – den första någonsin – blev de anställda som följd indirekt
bestraffade. I slutet av samma månad stängdes utan att angivande av några skäl
ministeriets diplomatskola.
Burkina Faso har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Tillgången till modern hälso- och sjukvård är mycket begränsad. Existerande
sjukhus är dåligt utrustade och överbelastade. Privata kliniker finns att tillgå för
den lilla grupp som har ekonomiska möjligheter att betala för sådan vård. Både
läkarbesök och medicin, även vid de statliga inrättningarna, är mycket dyra i
förhållande till medelinkomstnivån i landet. Enklare sjukdomar som går att
behandla medicinskt leder inte sällan till att människor avlider. Malaria och
diarrésjukdomar är vanliga dödsorsaker. Antalet fall av tuberkulos ökar.
Andelen hiv/aids-smittade vuxna uppgår till cirka 2 procent.
Enligt den senaste statistiken avsätts cirka 6 procent av BNP till hälsosektorn,
varav staten svarar för cirka 55 procent. Det motsvarar ungefär 15 procent av
statens utgifter.
Traditionella läkekonster förekommer och utnyttjas delvis på grund av
bristerna i den moderna sjukvården. En betydande satsning görs dock på en
utbyggnad av hälso- och sjukvårdssystemet, särskilt av primärhälsovården.
12. Rätten till utbildning
Enligt lag har alla barn rätt till fri skolgång och cirka 58 procent av alla barn
börjar skolan, 64 procent av pojkarna och 51 procent av flickorna. Cirka 31
procent klarar sig igenom de första sex åren i skolsystemet, 35 procent av
pojkarna och knappt 27 procent av flickorna. Cirka 14 procent går vidare till
högstadiet/gymnasiet och mindre än 3 procent till högre studier. Skolklasserna
har vanligen minst 50 och ofta 100 barn i varje klass.
Enligt statistik för 2002-2005 avsattes 4,7 procent av BNP till utbildning. Av
statens utgifter gick under samma period 16,6 procent till undervisning.
En kraftig satsning på basutbildning och alfabetisering med stöd från det
internationella samfundet har lett till en kraftig ökning av tillgången på skolor
och lärare. Läroböcker ska delas ut gratis i primärskolan - målsättningen är att
två barn delar på en lärobok. Genom skolmatsprogram och gratis skolgång

uppmuntras föräldrar att skicka sina flickor till skolan. Eftersom skolsystemet
ännu inte kan erbjuda platser för alla barn, tvingas vissa familjer utnyttja privata
skolor, där undervisningen är avgiftsbelagd.
Det finns tre statliga universitet, i huvudstaden Ouagadougou, Bobo-Dioulasso
och Koudougou. Det finns dessutom fyra privata universitet, tre i
Ouagadougou och ett i Kaya. Antalet universitetsplatser byggs successivt ut.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den förväntade medellivslängden är 48 år för män och 49 år för kvinnor.
Enligt den senaste statistiken lever 46,4 procent av befolkningen under
fattigdomsstrecket och andelen har sedan 1998 minskat från 56 procent.
Burkina Faso har samtidigt tappat ett par placeringar i UNDP:s
utvecklingsindex för 2007/2008 från 174 till 176 och ligger därmed näst sist av
177 länder.
Tillgången till mat varierar geografiskt och är sämst i de norra och östra
delarna, främst beroende på svåra klimatförhållanden.
Rent dricksvatten finns i huvudstaden under större delen av året men
ransonering och vattenavbrott förekommer ofta, speciellt under perioden
apriljuni.
En mycket liten del av befolkningen har vatten indraget i sina bostäder. På
landsbygden finns traditionellt grävda brunnar som ofta sinar under slutet på
torrperioden. Program för att öka antalet djupborrade brunnar är under
genomförande.
Hygieniska toaletter är sällsynta både i stad och på landsbygd. Elektricitet finns
endast i städer och i större samhällen. En utbyggnad är dock på gång. Under
övergången mellan regnperiod och torrperiod, innan den nya skörden bärgats,
förekommer ofta svält i delar av landet.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld och övergrepp mot kvinnor i hemmen är ett utbrett fenomen. Det finns
ingen speciallagstiftning rörande kvinnomisshandel utan sådana övergrepp
rubriceras som ”andra våldsbrott”. Det finns ingen statistik över antalet
våldtäkter även om de har en egen brottsrubricering. Våldtäkt inom
äktenskapet diskuteras inte.
Kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt lag sedan 1996 och regeringen är
aktiv i arbetet för att minska omfattningen. Enligt den nationella kommittén i
kampen mot kvinnlig könsstympning har antalet fall sedan lagen antogs
minskat med nästan 50 procent. Emellertid har drygt 70 procent av kvinnor
mellan 15 och 49 år utsatts för könsstympning. Personer som utför
könsstympning kan dömas till långa fängelsestraff (från 6 månader till 3 år och
upp till 10 år om kvinnan avlider) och böter. Ett fall under året, som fått stor
uppmärksamhet, gällde en flicka på 14 år, som avled efter att ha utsatts för
könsstympning. Det är det första, kända fallet under de senaste två åren som
lett till att kvinnan avlidit.
Enligt lag har kvinnor och män samma rätt att äga och bruka mark men
traditionen favoriserar fortfarande männen. På landsbygden tillhör marken
mannens familj. Enligt traditionen tillerkänns kvinnan inte arvsrätt. Hon
betraktas som en ägodel som vid makens bortgång kan ärvas av mannens bror.
Månggifte är inte förbjudet och förekommer i viss utsträckning. Enligt
lagstiftningen måste den första hustrun samtycka till månggiftet. Det finns
lagstiftning som förbjuder tvångsgifte, vilket således kan bestraffas, men
sedvänjan förekommer i praktiken. Prostitution är utbredd framförallt i
städerna.
15. Barnets rättigheter
Burkina Faso har ratificerat FN:s barnkonvention. Landet följer kraven på
rapportering. Barnets rättigheter anses efterlevas men brister förekommer,
särskilt vad gäller handel med barn, barnarbete och förekomsten av gatubarn.

Enligt lag bestraffas handel med barn. Det finns vidare ett regionalt avtal
mellan länderna i regionen om att bekämpa den handel med barn, som alltjämt
förekommer. Burkina Faso är i första hand ett transitland för handeln.
Enligt lag är arbete för barn under 14 år förbjudet. Hälften av alla barn arbetar
emellertid enligt traditionellt mönster antingen i jordbruket eller i
hushållsarbete. Det är särskilt barn från de fattigare, norra delarna av landet
som utnyttjas som hushållshjälp i städerna. Mycket unga flickor hamnar, oftast
av ekonomiska skäl, i prostitution och på landsbygden förekommer fortfarande
arrangerade giftermål. Det finns inga uppgifter om att barn utnyttjas som
soldater i den reguljära armén.
Det förekommer att barn under 18 år som anklagats för brott placeras i
fängelse. I princip ska de då placeras på särskilda avdelningar men i praktiken
är en sådan åtskillnad oftast inte möjlig.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det finns en mängd olika etniska grupper i landet som i huvudsak lever i
fredlig samexistens. På grund av konkurrens om mark förekommer på
landsbygden motsättningar mellan de nomadiserade husdjursägande peul (eller
fulani) och den bofasta jordbruksbefolkningen. Ingen diskriminering av
särskilda etniska grupper tycks förekomma.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte accepterat av samhället och fortfarande en tabubelag
fråga. Det är ovanligt att någon offentliggör sin homosexualitet, även om detta
på senare tid ibland förekommit i huvudstaden och då i mycket begränsade
kretsar.
18 Flyktingars rättigheter
Burkina Faso har ratificerat 1951 års flyktingkonvention. Enligt lag garanteras
personer som omfattas av konventionen flyktingstatus eller asyl. Landet
samarbetar med FN:s flyktinghögkommissariat UNHCR och andra humanitära

organisationer i stödet till flyktingar.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen lagstiftning som skyddar funktionshindrande personer från
diskriminering. Funktionshindrade utesluts som regel inte ur det sociala livet
men staten vidtar inte heller några särskilda åtgärder för att underlätta skolgång
eller tillträde till hälsovård och arbetslivet. Då arbetsmarknaden är mycket
ansträngd har personer med funktionshinder mycket svårt att få arbete,
speciellt i privata företag. Staten gör vissa ansträngningar för att anställa
personer med funktionshinder i den statliga förvaltningen.
Funktionshindrade personer för en hård kamp för att överleva. Det finns
enskilda handikapporganisationer, både internationella och nationella, som
genomför aktiviteter som är inkomstbringande för personer med
funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Burkina Faso verkar såväl internationella som nationella oberoende
frivilligorganisationer, varav flertalet arbetar med mänskliga rättigheter. Antalet
frivilligorganisationer i Burkina Faso är mycket stort. Vanligen fungerar
frivilligorganisationer som en viktig röst som motvikt till regeringens politik.
Det är samtidigt vanligt att frivilligorganisationer har till uppgift att vara
genomförare av olika utvecklingsprogram.
De organisationer verksamma för de mänskliga rättigheterna som får mest
uppmärksamhet för sina insatser och av biståndsgivarna anses seriösa är bland
annat Movement Burkinabé des Droits de l'Homme et des Peuples (MBDHP)
(mänskliga rättigheter), Réseau national de lutte anti-corruption (REN LAC),
(mot korruption), Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le
développement économique et social (GERDDES), som arbetar med
forskning inom ekonomisk, social och demokratisk utveckling, Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) (mot tortyr) och RECIFONG,
ett nätverk som arbetar för kvinnors rättigheter.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Svenskt stöd lämnas till ministeriet för mänskliga rättigheter (Ministère de la
Promotion des droits humains, MPDH) för främja och förbättra situationen
för och kunskapen om de mänskliga rättigheterna.
National Democratic Institute (NDI), en amerikansk enskild organisation, får
svenskt stöd för sitt arbete med medborgarrättsutbildning, främst riktad till
kvinnor för att öka deras deltagande i det politiska livet.
Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) är mycket aktiv för att
främja utveckling av demokratin i Burkina Faso och erhåller svenskt stöd.
Även några andra internationella organisationer och givarländer, inklusive
Danmark, ger stöd till insatser för att främja respekten för mänskliga
rättigheter.
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för de mänskliga rättigheterna i Ghana har gradvis förbättrats sedan
övergången till civilt styre år 1993. President- och parlamentsvalen år 2004
stärkte demokratiseringsprocessen. Ett demokratiskt styrelseskick växer nu
fram där statsmakterna i allt högre grad verkar för respekten av de mänskliga
rättigheterna. Pressfriheten respekteras generellt.
Rapporter gör gällande att polisen kan använda överdrivet våld vid
ingripanden. Det kan handla om polisvåld mot misstänkta som befinner sig i
häkte och om godtyckliga arresteringar, kvarhållande och interneringar. Vid
några tillfällen har det resulterat i dödsfall.
Ett vanligt förekommande problem är att lokala medborgargarden på olika
platser i landet tar lagen i egna händer och misshandlar och ibland dödar
misstänkta brottslingar. Förhållandena i fängelserna är undermåliga och i en del
fall rentav livshotande. I många fall kan förhållandena betecknas som brott
mot FN:s tortyrkonvention. En avsevärd andel av de fängslade är så kallade
Awaiting Trial Victims, fängslade under långa perioder i väntan på rättegång.
Trots att åtgärder vidtagits i syfte att stärka kvinnors rättigheter återstår mycket
att göra. Våld mot kvinnor är vanligt förekommande. I april 2007 antog
parlamentet en lag som förbjuder våld inom hemmet, ”The Domestic Violence
Act.” En i vissa områden utbredd tro på häxor, som kan leda till förvisning
från hemorten och tvångsarbete, liksom Trokosi-bruket, där flickor och
kvinnor ges som gåva till präster inom den traditionella religionen, utgör
allvarliga övergrepp på kvinnors och flickors rättigheter som myndigheterna
inte har stävjat. Handel med flickor och kvinnor förekommer.
Lokala konflikter inträffar ofta och främst inom en och samma etniska grupp

om till exempel tillgång till land eller tronföljd. Regeringen arbetar aktivt med
att via dialog begränsa konflikterna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter
Ghana har ratificerat eller anslutit sig till följande konventioner om mänskliga
rättigheter:
- Internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (ICCPR), samt det första fakultativa tilläggsprotokollet om
enskild klagorätt, men däremot inte det andra tilläggsprotokollet om
dödsstraffets avskaffande.
- Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW). Det fakultativa tilläggsprotokollet om enskild klagorätt
undertecknades år 2000, men har fortfarande inte ratificerats.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC). De fakultativa
tilläggsprotokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi har endast undertecknats.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT) men inte dess fakultativa
tilläggsprotokoll om förebyggande av tortyr.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen.
Ghana har uppfyllt rapporteringsskyldigheten till CERD, CEDAW och CRC.
Däremot har Ghana inte rapporterat till kommittén för mänskliga rättigheter
(avseende CCPR), kommittén för de ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna och inte heller till tortyrkommittén.
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3. Respekt för rätten till liv och kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga rapporter om att statsmakten skulle sanktionera politiska mord
eller så kallade ofrivilliga försvinnanden. Det finns dock några rapporterade fall
om att polis- och säkerhetsstyrkor och brottsbekämpande milisgrupper använt
överdrivet våld, vilket resulterat i att misstänkta brottslingar dödats.

godkändes av parlamentet i juni 2006.

Grundlagen förbjuder tortyr, men det förekommer ändå rapporter om
misshandel i häkten. Följden av de brottsbekämpande organens återkommande
kränkningar av de mänskliga rättigheterna har blivit att folkets förtroende för
dem är lågt. Detta gäller särskilt polismakten. Flera fall av polisvåld har dock
tagits upp av domstol. Utbildningsåtgärder i syfte att minska förekomsten av
polisbrutalitet behövs.

4. Dödsstraff
Dödsstraff kan utdömas för mord, väpnat rån samt högförräderi. Dödsstraff
avkunnas fortfarande vid Ghanas domstolar. Den senaste dödsdomen var
2004. Några avrättningar har emellertid inte verkställts sedan 1993. I flera fall
har dödsstraffet omvandlats till långvariga fängelsestraff. Trots detta lär det
enligt uppgift finnas ett stort antal dödsdömda fångar i Ghanas fängelser.

Fängelseförhållandena i Ghana är mycket bristfälliga. I oktober 2005
offentliggjorde "The Commission on Human Rights and Administrative
Justice" (CHRAJ) en rapport över förhållandena. Fängelserna är överbelagda
och har bristfälliga sanitära förhållanden. Lokalerna är i undermåligt skick.

Trycket från medborgarrättsliga organisationer, CHRAJ ("Commission for
Human Rights and Administrative Justice") och det internationella samfundet
har under de senaste åren ökat för att avskaffa dödsstraffet. Alltjämt finns det
dock ett brett stöd bland allmänheten för bibehållandet av dödsstraffet.

Många fångar lider av undernäring. Avsaknad av läkarvård leder till att
internerna drabbas av en rad smittosamma sjukdomar. De intagna är i stor
utsträckning beroende av att anhöriga förser dem med förnödenheter.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det finns inga uppgifter om godtyckliga frihetsberövanden på politiska
grunder. Tidigare år har det dock hänt att journalister kvarhållits på vaga
grunder, men detta synes bli ovanligare. Det förekommer emellanåt godtyckliga
arresteringar och husrannsakningar utan tillstånd, trots ett grundlagsstadgat
förbud.

Förhållandena i fängelserna är i vissa fall sådana att de kan betraktas som brott
mot konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning. Korruption är vanligt förekommande.

Ett vanligt förekommande problem är att lokala medborgargarden på olika
platser i landet tar lagen i egna händer och misshandlar och ibland dödar
misstänkta brottslingar. Polisen har offentligt uppmanat allmänheten att inte
delta i dylika medborgargarden då detta är olagligt.

Regeringen har dock uppmärksammat problemen. Vissa förbättringar har
också skett. Begränsade resurser försvårar ytterligare åtgärder.

Det finns inga restriktioner för resor inom och utom landet. Uppgifter finns
om att polisen använder vägkontroller för att tillskansa sig mutor. Detta är
allmänt utbrett särskilt i byar och längs landsvägssträckor.

Slaveriliknande förhållanden förekommer. Situationen förvärras av det
traditionella så kallade trokosisystemet inom vilket flickor och kvinnor
överlämnas till präster för att arbeta som bot för en familjs synder. Under 2005
lades ett lagförslag fram som förbjuder handel med kvinnor och barn. Det

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten i Ghana är förhållandevis god. Domstolarna och advokatkåren
är i princip självständiga. I flera fall har Högsta domstolen avkunnat domar som
gått emot regeringen. Brist på resurser försvårar dock en oberoende ställning.

Under militärregimen avskaffades mycket av den tidigare civila rättsordningen,
men under nittiotalet har den återinförts. 1992 antogs en grundlag som
garanterar befolkningen grundläggande rättigheter inom ramen för ett
demokratiskt politiskt system. Parlamentet har vidare återinfört den så kallade
Habeas Corpus Act från 1964, som ger domstolarna rätten att begära skriftlig
redogörelse kring omständigheterna vid en arrestering samt att kräva
domstolsförhandling. Enligt grundlagen får en misstänkt kvarhållas i häkte
under högst 48 timmar varefter denne antingen måste ställas inför domstol
eller försättas på fri fot. Trots detta förekommer det att personer arresteras på
godtyckliga grunder eller för tämligen triviala brott och hålls i förvar under
långa perioder utan domstolsprövning. Det finns uppskattningar som tyder på
att så många som 20 procent av landets fångar sitter fängslade i väntan på
rättegång.
Rättsväsendet i Ghana är baserat på det brittiska rättssystemet och själva
rättegångsproceduren uppfyller i stort sett de krav som kan ställas på ett
fungerande rättssamhälle, exempelvis rätt till försvarare och antagandet om att
man är oskyldig tills motsatsen bevisats.
Traditionella domstolar existerar parallellt med det officiella rättssystemet.
Dessa ger lokala hövdingar och byråd rätt att tillämpa sedvanerätten inom den
civilrättsliga sfären. Även om den traditionella rätten fortfarande har en stark
ställning i Ghana har de sekulära rättsinstanserna under senare år vunnit mark.

kräva i kontakt med polis och domstolar. Kommissionen har en stark ställning,
är oberoende från statsmakten och dess beslut i enskilda ärenden är bindande.
Således fungerar CHRAJ som en ombudsmannaliknande organisation. Den har
dock knappa resurser och brist på kapacitet, vilket försvårar kommissionens
arbete och skapar fördröjning i ärendehanteringen.
Under 2006 godkändes ett lagförslag (Whistleblowers Bill) i syfte att skydda
vittnen som lämnade uppgifter om korruption. I praktiken har dock endast ett
fåtal ärenden inrapporterats till behöriga myndigheter. Parlamentet bereder
också som ett komplement en lag om tillgång till offentlig information
”Freedom of Information Bill”.
7. Straffrihet
Det förekommer incidenter för vilka ordningsmakten inte ställs till svars. Det
har inte skett några utredningar av övergrepp under militärdiktaturen mellan
1981-1993. President Kufuor har dock initierat en kommission, "National
Reconciliation Commission", med uppgift att undersöka militärens kränkningar
av de mänskliga rättigheterna. Modellerad efter motsvarande kommission i
Sydafrika fungerar kommissionen ingalunda som en domstol utan kan enbart
utdöma kompensation till offer där den finner så lämpligt.

Diskriminering av kvinnor i de traditionella domstolarna fortsätter att vara ett
allvarligt problem.

Inrättandet av kommissionen har inte varit helt okontroversiell med tanke på
det förra regeringspartiets, det vill säga den nuvarande oppositionens, koppling
till den tidigare militära regimen. Kommissionens rapport presenterades för
allmänheten år 2005 och blev även godtagen av regeringen. Cirka 1,5 miljoner
kronor är avsatt till offren. Summan som delas ut är beroende av vad de utsatts
för. De första utbetalningarna gjordes i slutet av 2006.

"The Commission for Human Rights and Administrative Justice" (CHRAJ)
inrättades 1993 i syfte att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna samt
fungera som en institution till vilken offer för överträdelser skulle kunna vända
sig. Kommissionen har sitt huvudkontor i Accra och därutöver 99 lokala
kontor i landet. CHRAJ tar egna initiativ om myndighetsmissbruk inom
rättsväsendet och sprider information om vilka rättigheter medborgarna kan

8. Yttrande-, tryck-, förenings-, och religionsfrihet m.m.
Den nationella radion och televisionen samt de två ledande dagstidningarna
(Daily Graphic och Ghanaian Times) är regeringskontrollerade, men det finns
ett mycket stort antal privatägda tidningar, tidskrifter och radiokanaler. Flertalet
av de privatägda tidningarna distribueras dock endast i de regionala
centralorterna. Det finns även privata TV-kanaler. Tillgång till kabel-TV och

internet inskränks inte av myndigheterna. Den journalistiska friheten är därför
hög och utvecklingen härvidlag är positiv.
Det förekommer emellertid rapporter om journalister som har trakasserats.
Men tendensen verkar vara att dylika trakasserier blir allt ovanligare. Denna
tendens förstärks dessutom av att regeringen under 2001 försvårade
möjligheterna att åtala journalister för ärekränkning, något som dessförinnan
varit vanligt förekommande.
Grundlagen garanterar förenings- och mötesfrihet, vilket också i stort
respekteras. Mötesfriheten har dock i några enstaka fall inskränkts. Politiska
partier måste vara nationellt representerade för att godkännas av
valkommissionen. I princip skall även alla andra föreningar och enskilda
organisationer registreras, men detta synes vara en enkel administrativ rutin.
Grundlagen garanterar religionsfrihet. Det förekommer inte några uppgifter
om systematisk diskriminering på religiösa grunder. Vid sidan av kristna och
muslimer är lokala traditionella trosuppfattningar vanligen förekommande.

demokratisk politisk kultur. Valet resulterade i ännu en valseger för president
John Kufuor från New Patriotic Party (NPP), som vid valet 2000 tog över efter
president Rawlings som styrt Ghana sedan 1981, först som militärdiktator
sedan som demokratiskt vald president för partiet National Democratic
Congress (NDC). Regeringspartiet NPP lyckades 2004 vinna i parlamentsvalet
och tog 128 av de 230 platserna i parlamentet.
Män och kvinnor har samma ställning i fråga om valbarhet till de politiska
institutionerna. Kvinnor har haft rösträtt och varit valbara sedan 1954. I
praktiken är dock kvinnorna underrepresenterade. I parlamentet finns det
endast 25 kvinnliga ledamöter.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Ghana har ratificerat sju av Internationella arbetsorganisationen ILO:s åtta
huvudkonventioner om de mänskliga rättigheterna. Undantaget är konvention
138 om lägstaålder för arbetstagare.

Regeringen har också vidtagit åtgärder för att öka den interreligiösa förståelsen.
Dessa åtgärder har vidtagits i ljuset av att det emellanåt förekommer
handgripliga motsättningar mellan företrädare för olika trosuppfattningar.

Fackföreningar verkar fritt men måste genomgå en registreringsprocess hos
myndigheterna. Statsmakten har således en möjlighet att neka registrering, men
inga uppgifter tyder på att detta har förekommit. Andelen
fackföreningsanslutna är låg och i avtagande. Under de senaste åren har det
inte förekommit några trakasserier av aktiva fackföreningsledare.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den ghananska grundlagen från 1992 bygger på en maktbalans mellan statens
olika organ. Den verkställande makten leds av presidenten som väljs för en
period av fyra år med möjlighet till återval för ytterligare fyra år. Presidenten
har långtgående maktbefogenheter och är både stats- och regeringschef. Det
folkvalda enkammarparlamentet har 230 platser. Vidare föreskriver grundlagen
en från påtryckningar oberoende dömande makt. Dessutom finns ett antal
oberoende kommissioner som exempelvis CHRAJ (se avsnitt 6).

Förhandlings- och strejkrätten är lagstadgad. Den kollektiva förhandlingsrätten
sker delvis inom ramen för ett system där regering, arbetstagare och
arbetsgivare förhandlar. Strejker får bara genomföras när regeringen bedömer
att medling är utsiktslöst. Ämbetsmän och högre tjänstemän som tjänstgör på
ministerierna har dock inte strejkrätt, vilket uppvägs av att de inte heller kan
sägas upp utan vidare.

Genom president- och parlamentsvalet i december 2004 tog Ghana ytterligare
ett viktigt steg i förstärka ett demokratiskt styrelseskick och skapandet av en

Det finns en arbetsrättslig lagstiftning som reglerar arbetstider och
säkerhetsföreskrifter och i den formella sektorn är arbetsförhållandena
ordnade. Problemen återfinns framförallt i ekonomins ryggrad - den informella

sektorn. Här är lönerna ofta lägre än den fastställda minimilönen, arbetstiderna
längre och säkerhetsrutinerna sämre.
Barnarbete är, trots förbud, ett stort problem. Enligt en av ILO nyligen utförd
granskning av förekomsten av barnarbete uppskattas 1,27 miljoner barn under
15 år i Ghana arbeta under svåra och riskfyllda förhållanden. Ofta sker barnens
arbetsinsats inom ramen för mindre familjeföretag. Även tvångsarbete och
slaveriliknande förhållanden förekommer. Kvinnor i norr som anklagats för
häxkonster förvisas till speciella läger där tvångsarbete ibland kan förekomma.
Den ghananska staten har vidtagit vissa åtgärder för att minska förekomsten av
barnarbete. Regeringen har ratificerat ILO:s konvention 182 om ett förbud av
de värsta formerna av barnarbete, men inte ILO-konventionen om lägstaålder
för arbetstagare. Regeringen samarbetar med ILO på fältet i syfte att minska
antalet barnarbetare.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Enligt uppgifter från FN i Accra har strax över 50 procent av befolkningen
tillgång till sjukvård. Tillgången är emellertid betydligt lägre i de tre nordliga
regionerna. Enligt statistik för 2004 uppgår de totala utgifterna för hälsovård
till 6,7 procent av BNP. Cirka.4 procent uppskattas vara hiv/aids-smittade.
Mödra- och barnadödligheten i samband med förlossning har ökat marginellt
de senaste åren. Det finns dock en positiv utveckling vad gäller medellivslängd
för såväl män som kvinnor.
12. Rätten till utbildning
Ghana ligger bättre än genomsnittet för Afrikanska länder söder som Sahara
inom många områden i fråga om mänsklig utveckling, inklusive hälsa och
utbildning. Inom utbildningsområdet är förhållanden i Ghana också
förhållandevis bra. Enligt utbildningsministeriet ligger den totala
inskrivningsnivån till grundskolan på 92,7 procent. Antalet barn som avbryter
sina studier ligger dock på en mycket hög nivå. Grundläggande skolgång är
gratis i teorin, men i praktiken är olika former av skolavgifter mycket vanliga
med följden att många barn aldrig får möjlighet till skolgång. Flickorna är färre

än pojkarna på alla utbildningsnivåer och skillnaderna ökar i detta fall i takt
med utbildningsnivå. 53,7 procent av männen och 42,5 procent av kvinnorna
över 15 år är läskunniga enligt Ghanas statistiska myndighet, Ghana Statistical
Service för år 2004.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Ghana har gjort goda framsteg i att minska fattigdomen. Enligt FN:s
utvecklingsprogram UNDP är Ghana på rätt kurs för att kunna uppfylla
ungefär hälften av de så kallade millenieutvecklingsmålen, och möjligheten
finns att man också ska kunna bli ett medelinkomstland 2015. Ett problem är
emellertid den ojämna fördelningen av landets resurser. I norra Ghana lever 70
procent av befolkningen under fattigdomsstrecket medan det nationella
medelvärdet är drygt 20 procent. I budgeten för 2008 har emellertid en fond
upprättats på 20 miljoner US-dollar för utvecklingsinsatser i norra Ghana.
Enligt UNDP:s utvecklingsrapport ligger BNP/capita på 2 480 US-dollar
(köpkraftskorrigerat).
Regeringen för en relativt liberal ekonomisk politik och vill etablera en i
grunden marknadsstyrd ekonomi. I takt med att subventioner avvecklas på vad
som tidigare ansetts vara offentliga nyttigheter, som exempelvis vatten och el,
drabbas fattiga människor mycket hårt, åtminstone på kort sikt. Omställningen
från det tidigare starkt statskontrollerade samhället och den ekonomiska
strukturanpassningen har också lett till ökad arbetslöshet. Särskilda program
bedrivs för att slussa över de många tidigare statligt anställda till det växande
privata näringslivet.
I UNDP:s utvecklingsindex placeras Ghana på plats 135 av totalt 177 länder.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnans ställning
Ghana har ratificerat FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor. Dessutom är diskriminering av kvinnor förbjuden i
grundlagen. Detta till trots hindrar sedvänjor och sociala normer ofta kvinnor

från att effektivt kräva sina rättigheter. CHRAJ har konstaterat att
diskriminering av kvinnor i olika sammanhang är vanligt förekommande,
särskilt på landsbygden där exempelvis arvs- och äganderätten ofta förvägras
kvinnor.
Välutbildade kvinnor i städerna har i vissa fall framträdande positioner inom
administrationen eller näringslivet. Det finns också flera väletablerade
kvinnoorganisationer med en central roll för information och utbildning. Ändå
återstår mycket att göra för att uppnå en jämnare fördelning i samhället mellan
män och kvinnor. Detta gäller inte minst i det politiska livet. Kvinnor har haft
rösträtt och varit valbara sedan 1954, men väldigt få kvinnor innehar
förtroendeposter inom politiken.
Det finns ingen uttrycklig diskriminering mot kvinnor inom
utbildningsväsendet, men familjeekonomin och sedvänja bidrar till att andelen
flickor är lägre än motsvarande andel pojkar på alla utbildningsnivåer.
Våld mot kvinnor innefattande våldtäkt och våld i hemmet är ett omfattande
problem. Enligt det internationella förbundet för kvinnliga jurister (FIDA)
utsätts var tredje kvinna i Ghana för dylikt våld vid något tillfälle under sitt liv.
Vid våld inom äktenskapet tenderar polisen att avstå från att ingripa. I april
2007 antog parlamentet en lag som förbjuder våld inom hemmet, ”The
Domestic Violence Act”.
En del av övergreppen mot kvinnor förklaras av traditionella sedvänjor. I vissa
områden i den norra delen av landet finns exempelvis tron på häxor kvar.
Kvinnor som anklagas för att vara häxor förvisas från sin hembygd med
hotelser om att bli ihjälslagna om de återvänder. I dessa "häxbyar" kan
tvångsarbete förekomma.
Även om kvinnlig könsstympning är förbjudet så utgör det ett allvarligt
problem i många delar av landet, särskilt i de norra regionerna. Enligt
befolkningsundersökningen "Ghana Demographic and Health Survey 2003"
har strax under 5 procent av kvinnorna över 15 år utsatts för könsstympning. I
de tre norra regionerna är dock siffran omkring 15 procent. Frågan debatteras

och det bedrivs informationsarbete i syfte att begränsa förekomsten av kvinnlig
könsstympning. Allt fler traditionella ledare har offentligt förkastat
könsstympning.
Regeringen har vidtagit vissa åtgärder för att komma till rätta med övergrepp
mot kvinnor. 1998 antogs en lag som förbjuder det så kallade trokosisystemet,
en åtgärd som ökar skyddet för kvinnor anklagade för häxkonster, skärper
straffet för våldtäkt och förbjuder framtvingade äktenskap.
15. Barnets rättigheter
Ghana ratificerade tidigt FN:s barnkonvention. Regeringen har uttalat att ett
program för förverkligandet av konventionens föresatser har nationell prioritet.
Programmet bedrivs i samarbete med multi- och bilaterala biståndsgivare.
Vidare har en handlingsplan mot barnarbete, Plan of Action on the
Elimination of Child Labour tagits fram i samarbete med ILO. Barnarbete
utgör ett allvarligt problem där fiskeindustrin i Voltasjön är en avnämare.
Det så kallade trokosisystemet innebär att unga flickor och kvinnor överlämnas
till präster för att arbeta som slavar som bot för en familjs synder. Flickorna
uppfattas därefter som tempelprästens egendom. Företeelsen är främst utbredd
bland ewefolket i den norra delen av landet. Trokosi är formellt förbjudet.
CHRAJ och det civila samhället arbetar vidare med upplysningskampanjer i
syfte att få stopp på företeelsen.
Ghana är både mottagare, ursprungs- och transitland för handel med kvinnor
och barn. En lag mot människohandel, Anti-Human Trafficking Bill antogs av
parlamentet 2005. Sedan dess har ett antal personer aktiva inom området
människohandel arresterats och ställts inför domstol. Inom ramen för de
krafttag för att bekämpa förekomsten av människohandel som nu tas av den
regionala samarbetsorganisationen ECOWAS, har Ghana förbundit sig att
upprätta en rikskommission om människohandel, National Commission on
Trafficking.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Diskriminering baserad på ras eller religion är förbjuden enligt Ghanas
grundlag. Inga uppgifter finns om att statsunderstödd diskriminering efter
etniska eller religiösa linjer förekommer. Däremot finns både religiösa
(traditionella, kristna och muslimska trosuppfattningar) och etniska (främst i
den norra delen av landet) motsättningar som med jämna mellanrum utmynnar
i våldsamheter. Staten har talat för en ömsesidig förståelse för olika etniska och
religiösa bakgrunder. Särskilda mekanismer har också etablerats för att hantera
utbrott av etniska eller religiösa våldsyttringar. Sedan mitten av 90-talet finns
ett stående medlingsgrupp, Permanent Peace Negotiating Team med uppgiften
att medla vid kriser av etnisk och/eller religiös karaktär. Dessa åtgärder till trots
har det förekommit etniska motsättningar i den norra delen av landet.
Lokala konflikter inträffar ofta och främst inom en och samma etniska grupp
om till exempel tillgång till land eller tronföljd. Den så kallade
Dagbonkonflikten i norra Ghana är förmodligen den mest omdiskuterade. Den
inträffade i mars 2002 då ledaren för folkgruppen dagomba dödades i Yendi
efter en väpnad konfrontation mellan två familjer tillhörande dagomba. Ingen
har hittills dömts för de brott som begåtts i samband med dessa stridigheter
och en lösning försvåras av att konflikten har politiserats mellan
regeringspartiet NPP och oppositionspartiet NDC.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella handlingar är straffbara och homosexuella utsätts för utfrysning
i samhället. Under 2006 förhindrade regeringen en planlagd konferens i Ghana
om homosexuellas rättigheter. Den planlagda konferensen mötte våldsam
kritik i det ghananska samhället från religiösa grupper och också i pressen.
18. Flyktingars rättigheter
Ghana har tagit emot ett förhållandevis stort antal flyktingar från den
västafrikanska regionen och man har behandlat de asylsökande
konventionsenligt. För närvarande finns det ungefär 42 000 flyktingar i Ghana
varav flertalet kommer från Liberia (27 000) och Togo (8 000). Sedan 2004 har

FN:s flyktinghögkommissariat UNHCR aktivt främjat ett frivilligt
återvändande till Liberia. Återvändandet går dock mycket långsamt eftersom
flyktingarna alltjämt är av uppfattningen att situationen i Liberia ännu inte är
varaktigt stabil. Många hoppas också på att få tillstånd att bosätta sig i ett tredje
land. UNHCR undersöker dessutom som ett alternativ för de liberianska
flyktingarna, möjligheten för dem att få uppehållstillstånd i Ghana med rätt att
arbeta och att få grundläggande stöd och tillgång till offentliga tjänster på
likställda villkor som ghananska medborgare.
19. Funktionshindrades rättigheter
I juli 2006 antogs en lag om funktionshindrade, Disability Act. Lagen
innehåller dels förslag på hur personer med funktionshinder ska integreras i
samhället, dels hur deras rättigheter ska försvaras. Vidare finns i lagstiftningen
regler om handikappanpassning av offentliga lokaler och reservation av
parkeringsplatser för handikappades fordon. Grundlagen garanterar
funktionshindrade personer lika rättigheter och det finns inga rapporter om
systematisk diskriminering. Vidare finns i lagen fastlagda regler om
handikappanpassning av offentliga lokaler. Mycket återstår att göra inom detta
område och i praktiken hänvisas ofta de funktionshindrade till tiggeri. Det
finns ett antal frivilligorganisationer som på olika sätt engagerat sig för
funktionshindrade.
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Förutom den kommissionen CHRAJ (se avsnitt 6) finns det i Ghana ett antal
enskilda organisationer som arbetar med frågor rörande mänskliga rättigheter.
Exempel i detta fall utgörs av Ghanaalert och det internationella förbundet för
kvinnliga jurister, FIDA (International Federation of Women Lawyers).
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Projekt med anknytning till mänskliga rättigheter med olika inriktning ingår i de
multilateralt och bilateralt finansierade biståndsprogrammen i Ghana. Bland
annat Danmark är en stor biståndsgivare till landet.

Mänskliga rättigheter i Togo 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för de mänskliga rättigheterna (MR) i Togo är fortsatt allvarlig.
Situationen har dock successivt kommit att förbättras under de senaste två åren.
Parlamentsvalen i oktober 2007 utgjorde ett positivt steg i
demokratiseringsprocessen och bedömdes av internationella observatörer som
fria och rättvisa.
Inga trovärdiga uppgifter är kända vad avser nya politiskt motiverade mord eller
försvinnanden. Säkerhetsstyrkorna gör sig dock alltjämt skyldiga till
utomrättsliga mord och misshandel av häktade i samband med arresteringar.
Godtyckliga arresteringar och häktningar är vanligt förekommande.
Även om grundlagen föreskriver yttrande- och pressfrihet så förekommer
kränkningar av dessa rättigheter. Journalister och TV- och radioproducenter
praktiserar självcensur i stor utsträckning.
Respekten för mötes- och föreningsfriheten respekteras i praktiken inte fullt ut.
En förbättring kan dock noteras jämfört med tidigare år.
Fängelseförhållandena är beklagansvärda. Långvariga häktningar utan rättegång
är vanligt förekommande. Rättsväsendet är öppet för politiska påtryckningar.
Följden är att straffrihet är vanligt förekommande. Oviljan att ställa de ansvariga
inför rätta för mord på oppositionella under valet 2005 är talande.

Diskriminering baserad på etnicitet och kön är vanligt förekommande.
Kvinnornas situation är särskilt svår.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Togo har ratificerat MR-konventionerna enligt följande:
- Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
(ICCPR) 1984. Man har även anslutit sig det första fakultativa tilläggsprotokollet
om enskild klagorätt. Det andra fakultativa protokollet om avskaffandet av
dödsstraffet har varken ratificerats eller undertecknats.
- Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR) 1984.
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD)
1972.
- Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)
1983. Togo har däremot inte undertecknat eller anslutit sig till det fakultativa
tilläggsprotokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) 1990, samt de fakultativa
protokollen om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi respektive
om barn i väpnad konflikt
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT) 1987. Det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr har undertecknats.
- Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
- Flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från 1967.
Togo har varken undertecknat eller ratificerat Romstadgan för den Internationella
brottmålsdomstolen (ICC).
Landet fullföljer inte rapporteringsskyldigheten till fullo till FN:s olika
övervakningskommittéer för mänskiga rättigheter.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Många av tidigare års politiska mord är fortfarande ouppklarade och med jämna
mellanrum uppdagas nya fall av politiska mord som begåtts under tidigare år.
Inga trovärdiga uppgifter är emellertid kända vad avser nya politiskt motiverade
mord eller försvinnanden. Säkerhetsstyrkorna begår dock alltjämt utomrättsliga
mord.

4. Dödsstraff
Dödsstraff är fortfarande föreskrivet för vissa brott, men är i praktiken avskaffat.
Enligt kända uppgifter har ingen dödsdom verkställts på många år.

Efter presidentvalet 2005 publicerade Amnesty International en rapport som
hävdade att säkerhetsstyrkorna gjort sig skyldiga till mycket allvarliga brott mot
mänskliga rättigheter innefattande utomrättsliga avrättningar, kidnappningar,
tortyr och annan misshandel samt våldtäkter. FN:s högkommissarie för
mänskliga rättigheter sände en undersökningskommission till Togo för att utreda
händelserna. I den rapport som högkommissarien publicerade sägs att massiva
och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts och att mellan 400
och 500 människor miste livet i samband med våldsamheterna. Rapporten säger
att säkerhetsstyrkorna använde överdrivet våld för att möta demonstranterna och
att grupper av soldater samlade in döda kroppar i syfte att försvåra räkningen av
antalet döda.

Den togolesiska lagstiftningen vilar på två pelare, dels på traditionell rätt, dels på
det rättssystem som infördes under tiden som fransk koloni. Även om
konstitutionen talar om oberoende domstolar så påverkas domstolarna i
praktiken av den exekutiva makten och korruptionen utgör ett problem. Detta har
återkommande illustrerats i samband med åtal mot oppositionsaktivister vilka
allt som oftast fälls i summariska rättegångar efter att ha åtalats på lösa grunder.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Rättssäkerheten i Togo är otillfredsställande, särskilt i vad avser individers frihet
och säkerhet.

Den politiska situationen har förbättrats betydligt sedan 2005. Parlamentsvalen i
oktober 2007 utgjorde ett positivt steg i demokratiseringsprocessen och
bedömdes av internationella observatörer som fria och rättvisa.

Godtyckliga arresteringar och häktningar är vanligt förekommande. Enligt lagen
kan en person hållas frihetsberövad utan anklagelser i 48 timmar. I särskilt
allvarliga eller komplicerade utredningar kan ytterligare 48 timmar tillåtas. I
praktiken är det emellertid vanligt att personer hålls frihetsberövade under längre
perioder än så, utan domstolsbeslut. Det finns uppgifter om att omkring hälften
av fängelseinternerna sitter frihetsberövade i väntan på rättegång (se även punkt
tre). Rätten till borgen kränks i många fall. Besök av anhöriga kan också
förhalas.

Fängelseförhållandena är undermåliga och karaktäriseras av överbeläggning –
särskilt i Lomé – dålig hygien, icke ändamålsenlig sjukvård samt korrupt
fängelsepersonal. Uppskattningsvis hälften av det totala antalet interner väntar
på rättslig prövning. Det görs ingen åtskillnad mellan dessa individer och dömda
fängelseinterner.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Husrannsakningar utan fullmakt har tidigare förekommit. Situationen har dock
förbättrats och till skillnad från tidigare finns det inga nya trovärdiga uppgifter
om att säkerhetsstyrkorna skall ha genomfört tvångsvisa husrannsakningar utan
fullmakt.

Konstitutionen förbjuder tortyr och fysiskt våld mot fängslade och häktade
personer. I praktiken förekommer det dock att säkerhetsstyrkor misshandlar
häktade i samband med arrestering. Antalet rapporterade fall är dock färre än
tidigare år.

Enligt grundlagen råder rörelsefrihet och det ska inte finnas restriktioner för
resor inom och utom landet för togolesiska medborgare. I praktiken är det dock
så att dessa rättigheter kringskärs kraftigt. Vid inrikes resor förekommer väpnade
säkerhetskontroller där godtyckliga visiteringar av personer och fordon görs.

Bristfälligt disciplinerade soldater kräver i många fall mutor. Dessa
säkerhetskontroller utnyttjas även som ett instrument för att hindra medlemmar
av oppositionen från att ta sig till politiska möten runt om i landet.

varit alltför kritiska till regeringen. En förbättring kan dock noteras under det
senaste året. Kontrollorganet har enligt vad som framgår inte gjort några försök
att reglera tillgången till Internet.

Utrikes resor försvåras av myndigheternas rigorösa dokumentationskrav vid
utfärdande av pass. En kvinna kan inte få ett pass utan sin makes samtycke.

Konstitutionen föreskriver mötesfrihet, vilket emellertid inte fullt ut omsätts i
praktiken. En förbättring kan dock noteras jämfört med tidigare år. Ett politiskt
parti som önskar genomföra en demonstration måste på förhand informera
säkerhetsministeriet. Enligt tillgängliga uppgifter förbjöd inte regeringen några
gatudemonstrationer under 2007, till skillnad från tidigare år.

7. Straffrihet
Straffriheten är utbredd. Övergrepp som utförs av säkerhetsstyrkor åtalas sällan
(se även under punkt tre).
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings-, och religionsfrihet m.m.
Även om grundlagen förutsätter yttrande- och pressfrihet, förekommer
kränkningar av dessa rättigheter. Journalister och TV- och radioproducenter
praktiserar självcensur mot bakgrund av tidigare års trakasserier från regeringens
sida.
Trots de ovan beskrivna förhållandena finns en relativt livaktig och politiserad
press. Det finns fler än 15 privatägda tidningar som publiceras med viss
regelbundenhet. Den enda dagliga tidningen är ”Togo Presse” som ägs och
kontrolleras av regeringen.
Eftersom tidningar är förhållandevis dyra är radio det viktigaste mediet. Det
finns två statsägda kanaler och över trettio privata, varav två står regeringspartiet
RPT nära. Den inhemska radion är dock inte lika regeringskritisk som pressen.
Utländska radiokanaler förekommer. Statsägda Télévision Togo är den helt
dominerande inhemska TV-kanalen.
Genom sina radio- och TV-kanaler samt Togo-Presse dominerar regimen media.
Konstitutionen inrättade ett statligt kontrollorgan för media, ”High Authority of
Audiovisuals and Communications” ( HAAC) för att sörja för mediafrihet, etisk
standard och tilldela frekvenser till privata TV- och radiostationer. HAAC är
formellt oberoende men fungerar i praktiken som en förlängd arm av regeringen.
HAAC har under tidigare år vid ett flertal tillfällen stängt ner radiostationer som

Även föreningsfriheten garanteras av konstitutionen. Politiska partier måste
registreras och får inte bildas på etnisk, religiös eller regional bas enligt
konstitutionen. I motsats till tidigare år nekade inte regeringen under 2007
erkännanden av föreningar och införde inte restriktioner för de politiska
partierna. Även enskilda organisationer måste registreras och uppfylla vissa
föreskrivna krav för legalisering.
Religionsfrihet garanteras av konstitutionen och respekteras i praktiken. Nya
religiösa organisationer måste registreras hos inrikesministeriet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Presidentval hölls i april 2005 och Faure Gnassingbé förklarades som vinnare.
Internationella observatörer noterade omfattande oegentligheter i samband med
valet. Oppositionen överklagade resultatet men den konstitutionella domstolen
bekräftade valresultatet utan någon närmare undersökning.
I april 2006 initierade regeringen en nationell dialog med oppositionspartierna,
vilket resulterade i en politisk överenskommelse den 20 augusti och bildandet av
en samlingsregering med representanter från i stort alla politiska partier. Parterna
enades vidare om att tillsätta en kommission som skulle utreda alla tidigare
politiskt motiverade våldsanvändningar och att valkommissionens
sammansättning skulle ändras till förmån för representanter för oppositionen.

Förberedelser inleddes för att genomföra val till parlamentet. Valet hölls den 14
oktober 2007 under i stort sett fredliga former och på ett välorganiserat sätt.
Valet välkomnades av internationella observatörer som menade att det hade
genomförts på ett fullt tillfredsställande och öppet sätt. Regeringspartiet ”Rally
of the Togolese People Party” (RTP) fick 50 av de 81 platserna i parlamentet och
det största oppositionspartiet ”Union of Forces for Change” (UFC) fick 27
platser.
Det finns inga juridiska begränsningar för kvinnor att delta i det politiska arbetet.
Kvinnor fick rösträtt och valbarhet till politiska poster redan 1945 och den första
kvinnan valdes in i parlamentet 1961. Kvinnor är dock underrepresenterade i
regeringen och parlamentet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering på grund av etnicitet är vanligt förekommande i arbetslivet. Även
om konstitutionen förbjuder diskriminering av fackligt anslutna, förekommer
även denna typ av diskriminering. Den i konstitutionen garanterade rätten att
ansluta sig till en fackförening och delta i strejker – vilket emellertid ej är tillåtet
ens formellt för personal inom viktiga samhällsfunktioner – är delvis
kringskuren i verkligheten.
Arbetsvillkoren lämnar mycket i övrigt att önska. Det finns fastställda
minimilöner och andra riktlinjer som arbetsgivarna bör följa. Minimilönerna är
dock alltför låga för att möjliggöra en acceptabel levnadsstandard.
De myndigheter som övervakar efterlevnaden av regelverket när det gäller
säkerhetsföreskrifter är mycket svaga i sin övervakningsfunktion. Reglerna följs
därför sällan.
Bedömningen av arbetsvillkoren påverkas också negativt av det faktum att den
togolesiska lagstiftningen inte innehåller något uttryckligt förbud mot
tvångsarbete. Barnarbete är vanligt förekommande. Uppgifter tyder också på att
landet har blivit ett regionalt centrum för handel med barn.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Togo återfanns på plats 152 av 177 i UNDP:s ”Human Development
Index” (2007/2008). De pengar som satsas på sjukvård är begränsade och
dessutom ojämnt fördelade. I ett längre perspektiv har dock vissa framsteg
gjorts. Den förväntade medellivslängden har successivt ökat och är för
närvarande 56 år för kvinnor och 52 för män. Spädbarnsdödligheten har enligt
UNDP-rapporten fallit från 128 till 79 per tusen födda och dödligheten bland
barn under fem år har minskat från 216 till 140 per tusen födda. Inte desto
mindre har FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i sin
rapportering påpekat att statens service på hälsoområdet är av ”extremt låg
kvalité”. Prevalensen av hiv/aids närmar sig sex procent av befolkningen.
12. Rätten till utbildning
Utbildningssektorns andel av den statliga budgeten uppgår till ungefär en
tredjedel. Staten erbjuder fri utbildning i statliga skolor och skolplikt gäller till
15 år för såväl pojkar som flickor. Denna bildstämmer dock inte med
verkligheten; alla barn får inte del av en grundläggande utbildning. Situationen
är sämre för flickor än för pojkar. Diskrimineringen av flickor och kvinnor är
tydligt framträdande på samtliga nivåer inom utbildningssystemet – från
grundskola till universitetsnivå. Detta återspeglas i det förhållandet att
läskunnigheten bland vuxna kvinnor (31 procent) är lägre än bland vuxna män
(57 procent).
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den allmänna levnadsstandarden i Togo ligger på en låg nivå. Den utbredda
fattigdomen begränsar möjligheterna att uppnå en tillfredsställande
levnadsstandard. Enligt UNDP:s Human Development Index och Världsbanken
låg bruttonationalprodukten (BNP) per invånare år 2005 på 1.506 USD
(köpkraftskorrigerat).
14. Kvinnors rättigheter
Konstitutionen förbjuder diskriminering av kvinnor, något som inte efterföljs i
verkligheten.

Våld mot kvinnor är ett stort problem i Togo. Hustrumisshandel beräknas drabba
en tiondel av de togolesiska kvinnorna men trots att det finns möjlighet till
upprättelse i såväl det traditionella storfamiljsamhället som det juridiska
systemet, ingriper polisen sällan vid familjevåld.
Kvinnohandel förekommer där kvinnor tvingas till prostitution eller till arbete
under slavliknande förhållanden. Denna typ av människohandel är inte
uttryckligen förbjuden i den togolesiska lagstiftningen. Det skall dock sägas att
regeringen har vidtagit vissa åtgärder vid gränsövergångarna för att förhindra
människohandel.
Kvinnor diskrimineras vidare i stor omfattning när det gäller utbildning,
pensionsförmåner, arv och andra familje- och civilrättsliga frågor. Enligt den
traditionella rättsbildningen, som gäller för det stora flertalet kvinnor, har en
hustru ingen rätt till underhåll vid skilsmässa och ingen arvsrätt vid sin makes
död. En man har laglig rätt att begränsa sin hustrus rätt till arbete eller
kontrollera hennes inkomster. En gift kvinna måste ha sin makes samtycke för att
ansöka om ett pass. Emellertid synes regeringen i Togo ha frångått den
traditionella rättsbildningens bestämmelse om makes samtycke för resor inom
ECOWAS-länderna (Economic Community of West African States), vilka ju för
övrigt endast kräver nationell ID-handling.
Kvinnlig könsstympning tillämpas fortfarande inom vissa etniska grupper. Där
detta förekommer beräknas mer än hälften av kvinnorna vara drabbade inom
respektive grupp. År 1998 införde regeringen en lag som förbjuder
könsstympning. Några fall har därefter lett till åtal. Regeringen fortsätter att
anordna seminarier och kampanjer mot kvinnlig könsstympning. Många enskilda
organisationer anordnar också utbildningar för att informera kvinnorna om deras
rättigheter och hur de som utsätts för könsstympning ska omhändertas.
15. Barnets rättigheter
Togo har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. Handel med barn är
dock ett mycket allvarligt problem i landet och kan i viss utsträckning ske under
slaveriliknande förhållanden. Togo är både ursprungs- och transitland. Avsaknad

av en effektiv lagstiftning, liksom bristande resurser och förmåga hos
rättsväsendet och förvaltningen i övrigt, försvårar kampen mot människohandel i
allmänhet, och med barn i synnerhet.
Arbetslagstiftningen förbjuder anställning av barn under fjorton år, i vissa fall
arton år. Efterlevnaden följs dock endast för den officiella ekonomisektorn, i
större städer. På landsbygden är det mycket vanligt att barn hjälper sina föräldrar
i jordbruk och mindre handelsföretag. År 2000 ratificerades ILO:s konvention
182 om ett förbud mot de värsta formerna av barnarbete.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Konstitutionen förbjuder diskriminering baserad på etnicitet, region, religion,
kön, social status och åsikter. Det förekommer emellertid diskriminering av
särskilt kvinnor, liksom av grupper på basis av etnicitet.
Togos befolkning består av ett fyrtiotal etniska grupper. Av hävd råder det
ömsesidig rivalitet och diskriminering mellan grupper i nord och syd. Denna
diskriminering är framträdande i arbetslivet, men även bosättning bestäms efter
etnisk tillhörighet, med segregation som följd. Medan den ekonomiska makten
finns i söder, har den politiska makten under förre president Eyadéma fått
hemvist i norr, främst hos dennes eget folk, kabré. Detta kan förväntas fortsätta
under nuvarande politiska ledning och ordning.
Religionsfrihet råder i stort sett. Utöver de tre vanligaste trosuppfattningarna
katolicism, protestantism och islam finns en uppsjö officiellt godkända religiösa
sammanslutningar.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är olagligt i Togo och homosexuella diskrimineras.

18. Flyktingars rättigheter
Togo samarbetar med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) även om landet inte
har någon lagstiftning som ger flykting- och asylstatus i enlighet med FN:s
regelverk på området. Enligt UNHCR har Togo ungefär 6.000 flyktingar av vilka
omkring 5.000 är från Ghana.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen öppen diskriminering av personer med funktionshinder men i
praktiken är den funktionshindrade i stor utsträckning hänvisad till hjälp av
anhöriga eller till tiggeri.
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal oberoende MR-organisationer i Togo, bland annat
"Togolese Human Rights League" (LTDH), "Center of Observation and
Promotion of the Rule of Law"(COPED), "African Center for Democracy",
"Human Rights and Protection of Detainees" (CADEPROD) och "Togolese
Association for the Defense and Protection of Human Rights" (ATDPDH).
I allmänhet tillåter regeringen organisationer att undersöka påstådda MR-brott,
men ibland utsätts grupperna för trakasserier och hot. När dessutom MRgruppernas slutsatser inte lett till några åtgärder från regeringens sida har detta 1
fått till följd att många MR-övervakare gett upp sin verksamhet. Någon
konstruktiv dialog mellan MR-grupper och regeringen förekommer knappast,
snarare ett mycket fränt ordkrig.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
EU:s stöd till Togo drogs in 1992. Efter den politiska överenskommelsen mellan
regeringen och oppositionen i augusti 2006 återupptogs samarbetet i form av ett
stöd till landsbygdsutveckling. EU stödjer den pågående övergångsprocessen
med 13,6 miljoner euro från Europeiska utvecklingsfonden (EDF), vilket
kanaliserats via FN:s Trust Fund. Efter parlamentsvalen i oktober 2007 har
kommissionären Louis Michel uttalat att Togo nu uppfyllt alla villkor för en
normalisering av förbindelserna med EU och för ett fullt återupptagande av
utvecklingssamarbetet

Mänskliga rättigheter i Benin 2007
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Republiken Benin är en grundlaggrundlagsstadgad demokrati. Den tidigare
militärdiktatorn Mathieu Kérékou, som satt i ledningen för en marxistleninistiskt
inspirerad republik från 1972 till 1989, återkom som demokratiskt
vald president 1996. Kérékou omvaldes år 2001 för ännu en mandatperiod.
Presidentval ägde rum i mars 2006 och i april övertog Boni Yayi
presidentposten.
Benin har sedan landet 1990 införde flerpartisystem genomfört fyra
presidentval och fem parlamentsval som alla betecknats som på det hela taget
fria och rättvisa.
Decentraliseringsprocessen med inrättande av kommuner går framåt, om än i
långsam takt. I december 2002 genomfördes de första lokala valen sedan
återgången till demokratiskt styre. Lokala val planeras att hållas i januari 2008.
FN:s övervakningskommitté för de ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna har förordat att Benin upprättar ett regelverk som gör det
formellt möjligt att börja uppfylla åtagandena i de konventioner som tar upp
nämnda rättigheter. .
Godtyckliga arresteringar förekommer liksom rapporter om att polisen
emellanåt misshandlar omhändertagna individer. Fängelseförhållandena är
mycket besvärliga. En stor del av internerna sitter frihetsberövade i väntan på
rättegång, vilket återspeglar rättsväsendets ineffektivitet. Rapporter om
iscensatt ”pöbelrättvisa” förekommer. Mord på misstänkta brottslingar med
dessa förtecken utreds sällan av myndigheterna.
Diskriminering och våld mot kvinnor samt könsstympning utgör allvarliga

problem. Barnarbete och tvångsarbete utfört av barn är vanligt förekommande;
den utbredda människohandeln har bäring på problemen.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Benin har ratificerat följande konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),
samt anslutit sig till dess första tilläggsprotokoll om enskild klagorätt,
men inte till det andra rörande avskaffandet av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW), samt undertecknat dess fakultativa tilläggsprotokoll om
enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT), samt dess fakultativa
tilläggsprotokoll om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), samt undertecknat de två
tilläggsprotokollen om barn i väpnade konflikter samt handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi.
- Flyktingkonventionen jämte tillhörande protokoll från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen.
- Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Rapporteringen till FN:s övervakningskommittéer har varit oregelbunden och
har ägt rum med stora förseningar – i vissa fall upp till tio år. Avseende ICCPR
rapporterade Benin senast år 2004, ICESCR år 2006, CEDAW år 2002 samt
CAT och CRC år 2005. Benin har inte lämnat in någon rapport avseende
implementeringen av CERD.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekten för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Några politiskt betingade mord eller försvinnanden har inte inrapporterats. Det
finns inte heller några kända trovärdiga uppgifter om politiska fångar.

Ett problem i Benin är den traditionella så kallade pöbelrättvisan, som innebär
att misstänkta brottslingar utsätts för svår misshandel eller rentav mördas, ofta
i fall där de tas på bar gärning. Oftast är det milisgrupper som tar lagen i egna
händer. Gruppernas verksamhet utförs i stort sett utan att myndigheterna
ingriper. Denna form av sammanslutningar agerar således i praktiken med
straffrihet.
Grundlagen förbjuder tortyr, men det finns uppgifter om att enskilda
kränkningar förekommer.
Förhållandena i fängelserna är mycket svåra. Överbeläggning och brist på
sjukvård och sanitära anläggningar medför risker för fångarnas hälsa. Till detta
bidrar också kosthållningen i fängelserna som ofta leder till undernäring. Det
finns uppgifter om att fångar dött på grund av undernäring och sjukdom. Även
nybyggda moderna fängelser tenderar att snabbt bli överbelagda och nedslitna.
Trängseln i fängelserna innebär att vuxna och barn sällan hålls åtskilda.
Regeringen tillåter besök i fängelserna av enskilda organisationer, inklusive av
observatörer för de mänskliga rättigheterna.
4. Dödsstraff
Dödsstraff utdöms fortfarande men har såvitt känt inte verkställts sedan 1985.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga arresteringar är förbjudet enligt grundlagen. I praktiken
respekteras detta dock inte fullt ut. Enligt artikel 18 i grundlagen får ingen
hållas i häkte längre än 48 timmar utan ett beslut av domstol. Det finns
emellertid vederhäftiga uppgifter om att den föreskrivna tiden i många fall
överskrids. Kravet på fullmakt vid husrannsakningar efterlevs i huvudsak.
Några formella restriktioner beträffande inrikes och utrikes resor finns inte.
Olagliga vägspärrar vid vilka polis och militär emellanåt kräver förbipasserande
på pengar försvårar dock i praktiken resor inom Benin. De åtgärder som
regeringen hittills vidtagit för att söka tillrättalägga problemet, har inte alltid

varit effektiva.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det beninska rättssystemet baseras på dels en fransk, dels en traditionell
rättstradition. Rättssystemets hörnstenar består av en högsta domstol till vilken
civil- och straffrättsliga ärenden kan överklagas, en författningsdomstol som
tolkar lagars överensstämmelse med grundlagen samt en en Högre domstol
(High Court of Justice) som har befogenhet att åtala presidenten och ministrar
om dessa skulle begå en brottslig handling.
Enligt grundlagen skall rättsväsendet vara självständigt men i praktiken har
denna princip inte alltid efterlevts. Domstolsväsendet är ineffektivt i vissa
hänseenden och korruption förekommer på i det närmaste samtliga nivåer.
Presidenten utnämner domare i landets civila domstolar, vilka administreras av
justitieministeriet. Den dömande makten är underdimensionerad. De låga
lönerna inom rättsväsendet får till följd att utbredningen av och risken för
korruption är hög. I syfte att avhjälpa problemen har regeringen aviserat en
reform av rättsväsendet. Regelverket för rättegångsprocedurer uppfyller i stort
de grundläggande rättssäkerhetskrav som ställs på en rättegångsprocess. En
misstänkt förutsätts vara oskyldig tills motsatsen bevisats och tilldelas en
offentlig försvarare om så begärs. Misstänkta frihetsberövas dock ofta under
långa perioder i väntan på själva rättegången.
7. Straffrihet
Poliser som misshandlar omhändertagna individer ställs inte alltid till svars för
sina handlingar. Milisgrupper och andra folksamlingar som utför så kallad
pöbelrättvisa verkar också kunna agera mot misstänkta brottslingar utan att
riskera repressalier (se avsnitt 3).
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings-, och religionsfrihet med mera
Yttrande- och pressfrihet samt mötes-, förenings- och religionsfrihet garanteras
i grundlagen. Rättigheterna respekteras dock i praktiken inte alltid av
regeringen. Det förekommer trovärdiga rapporter om arresteringar och
trakasserier av journalister, även om företeelserna är ovanliga.

I Benin finns en livaktig privatägd dagspress med ett dussintal tidningar, vilka
bland annat framför kritik mot regeringen. Tidningarnas inverkan på den
allmänna opinionen är trots detta relativt begränsad eftersom tidningarna är
koncentrerade till de större städerna, medan majoriteten av befolkningen –
som heller inte är läskunnig – bor på landsbygden. Radiosändningarna täcker
numera hela landet. Av större betydelse är de privata radio- och TV-stationer
som etablerats under de senaste åren. Dessa stationer har kunnat kritisera
regeringen utan att utsättas för repressalier. Staten kontrollerar emellertid
fortfarande de mest inflytelserika medierna.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Benin är ett fattigt land som saknar strategiska naturresurser. Bomull är den
huvudsakliga exportprodukten. Inkomsterna från export av bomull har
minskat kraftigt under senare år på grund av låga världsmarknadspriser.

Det har förekommit fall av åtal mot journalister för förtal.

I den redovisade delen av landets ekonomiska aktivitet finns det inga uppgifter
om diskriminering i stor skala baserad på exempelvis kön, etnicitet eller religion
i arbetslivet.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Benin blev självständigt från Frankrike 1960. Efter några oroliga år grep
Kérékou makten i en kupp 1972. Kérékou regerade därefter landet till 1989 då
hans av kommunistblocket understödda regim accepterade en nationell
konferens i syfte att utarbeta en demokratisk grundlag. 1990 års grundlag är
fortfarande i kraft. Grundlagen fördelar makten mellan de verkställande,
lagstiftande och dömande ämbetena. Domstolarnas självständighet är
grundlagsfäst.
Sedan övergången till ett demokratiskt styrelseskick har fyra presidentval och
fem parlamentsval hållits. Vid det senaste presidentvalet i mars 2006 vann Boni
Yayi. Valet förlöpte väl och med valdeltagande på 75 procent i första
valomgången och 65 procent i den andra.
Det senaste parlamentsvalet hölls i mars 2007 och resulterade i att
oppositionen försvagades och presidentens popularitet bekräftades. I mars
2002 genomfördes lokala val som en del i decentraliseringsprocessen.
Kvinnor är underrepresenterade i det politiska livet och utgör enbart en
bråkdel av det totala antalet regeringsmedlemmar och parlamentsledamöter.
Det är dock inte omöjligt för kvinnor att nå högre ämbeten i staten, exempelvis
är författningsdomstolens ordförande en kvinna.

Benins ekonomi domineras av den informella sektorn. Omkring 80 procent av
de ekonomiska transaktionerna sker inom den informella sektorn. I denna
sektor följs inte arbetsrättsliga regelverk och föreskrifter.

Regeringen respekterar den i grundlagen inskrivna rätten att etablera
fackföreningar. Arbetare har även rätt att förhandla som ett kollektiv samt rätt
att strejka. Strejkrätten är dock belagd med vissa begränsningar vilket nyligen
föranledde kritik från FN:s övervakningskommitté för de ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheterna (ESK-kommittén).
Medlemmar i fackföreningar skyddas via lagstiftningen mot diskriminerande
behandling från arbetsgivarens sida. Statens kontrollmekanismer är härvidlag
relativt starka.
Det finns reglerade minimilöner. Miniminivån är dock i praktiken oftast alltför
låg för att möjliggöra ett drägligt leverne. ESK-kommittén har rekommenderat
landet att höja minimilönerna.
I den arbetslagstiftning som antogs 1999 finns även regler beträffande
säkerhetsföreskrifter.
Övervakande myndigheter har dock inte tillräckliga resurser, varför
säkerhetsreglerna ofta förbigås på arbetsplatserna.

Barnarbete, inklusive tvångsarbete är ett problem i Benin även om lagstiftningen
förbjuder bådadera. Förekomsten av barnarbete och tvångsarbetande
barn har en koppling till den människohandel som är vanligt förekommande
i dagens Benin.
Benin har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta centrala
konventioner om de mänskliga rättigheterna.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Benin antog under 2003 en strategi för att bekämpa fattigdom (Poverty
Reduction Strategy Paper). Strategin omsätts i samarbete med Bretton
Woodsinstitutionerna och innebär framförallt satsningar på de sociala sektorerna.
Bland de insatser som hittills har företagits inom hälsoområdet märks vissa
framgångar, exempelvis har barnadödligheten minskat de senaste åren. Cirka 4
procent av befolkningen är hiv/aids-smittade.
12. Rätten till utbildning
Andelen icke läskunniga har uppskattats till runt 50 procent för män och
omkring 80 procent för kvinnor. Prioriteringen av de sociala sektorerna har
också haft en viss effekt inom utbildningssektorn. Läskunnigheten bland
flickor är på uppåtgående och inskrivningsfrekvensen har ökat. Trots denna
ökning registreras fortfarande fler pojkar än flickor vid grundskolorna. FN:s
övervakningskommitté för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna
rekommenderade den tidigare regeringen att utarbeta ett nationellt utbildnings7
program i syfte att snarast höja utbildningsnivån. Den nya regeringen har som
ett av sina huvudmål att höja kvaliteten inom undervisningssektorn på samtliga
nivåer.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Det strukturanpassningsprogram som inleddes i samband med övergången till
demokrati i början av 90-talet har de senaste åren kommit att ge utfall i landets
ekonomi. De årliga reala tillväxtsiffrorna har då varit runt 5 procent. Även om
reformprocesserna har dragits med vissa förseningar verkar Världsbanken och
IMF förhållandevis tillfreds med de framsteg som gjorts. En fortsättning av

reformarbetet anses vara en förutsättning för att landet skall kunna ta sig ur
fattigdomsfällan. Landet karaktäriseras ännu av att dess ekonomi är
underutvecklad,
baserad på självhushållningsjordbruk. BNP per invånare uppskattas
till 530 US-dollar. En tillfredsställande levnadsstandard är därför fortsatt
avlägsen för de flesta beninier.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnans rättigheter
Kvinnor utsätts för samhällelig diskriminering i olika former även om
grundlagen föreskriver jämställdhet mellan könen. Situationen är särskilt
problematisk på landsbygden där den traditionella lagstiftningen försakar bland
annat kvinnors arvsrätt. Vidare förekommer våld mot kvinnor, inklusive
hustrumisshandel. Misshandel inom äktenskap utreds sällan av polis- och
åklagarväsendet eftersom dylika brott betraktas som familjeangelägenheter
vilka löses bäst utan myndigheters inblandning.
Kvinnlig könsstympning utgör ett stort problem trots att det finns ett
lagstadgat förbud och att fängelsestraff på upp till 10 år kan utdömas för
utövare. Uppskattningar pekar på att omkring hälften av de beninska
kvinnorna har genomgått ingreppet. Siffrorna varierar dock starkt i olika
regioner. Regeringen samarbetar med enskilda organisationer i
upplysningskampanjer och utbredningen av ingreppet verkar långsamt vara i
avtagande.
Parlamentet antog 2004 en ny familjelagstiftning i syfte att bland annat
förbättra kvinnornas ställning.
15. Barnets rättigheter
Vissa barns situation i Benin är besvärlig. Regeringen har insett problemets
vidd och försöker vidta åtgärder för att förbättra respekten för barnets
rättigheter. Barnens skydd har formellt förbättrats i och med antagandet av den

nya familjelagstiftningen. Därutöver har det inrättats en National Commission
for Childrens’ Rights. Landet har även ratificerat Internationella
arbetsorganisatationens (ILO) konvention nr. 182 om de värsta formerna av
barnarbete.

samfund är inte särskilt framträdande. Under senare år har det dock i den norra
delen av landet funnits en tendens till ökade motsättningar mellan bofasta
grupper och boskapsskötande nomader tillhörande folkgruppen fulani.
Motsättningarna har emellanåt resulterat i våldsamheter.

Fängelsestraffen för utnyttjande av barn är hårda men bara en bråkdel av
övergreppenkommer till myndigheternas kännedom. Ett delvis korrumperat och
underdimensionerat rättsväsende försvårar en effektiv efterlevnad av den
skarpa lagstiftningen. Arbetet försinkas även på grund av olika traditionella
sedvänjor. En sådan sedvänja utgörs av vidomegon som innebär att fattiga
familjer, ofta på landsbygden, placerar ett barn, oftast en dotter, i en mer
välbärgad familj i syfte att förbättra sin ekonomiska situation. Det är vanligt
förekommande att dessa barn blir föremål för misshandel och sexuellt
utnyttjande. Även om regeringen säger sig bekämpa systemet åtalas sällan
statsanställda som exploaterat barn inom ramen för vidomegon. Ytterligare ett
bruk som förekommer på landsbygden består i att blivande barnbrudar rövas
bort och våldtas av sin framtida äkta hälft. Vidare förekommer mord på
nyfödda som uppvisar funktionsnedsättning. Vid tvillingfödslar mördas ibland
ett av barnen som ett utflöde av föreställningar om svart magi och trollkarlar.
Barnarbete och tvångsarbete utfört av barn är vanligt förekommande trots en
lagstiftning som förbjuder båda. Förekomsten är barnarbete och tvångsarbetande
barn är nära sammankopplat till den människohandel som är ett
omfattande problem i Benin. Landet är både mottagar-, ursprungs- och
transitland
i detta avseende. Myndigheterna har inte tagit tillräckliga åtgärder för att
stävja problemet.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Grundlagen förbjuder alla former av diskriminering baserad på ras, kön och
religion. Av hävd finns det en regional konfliktdimension enligt mönstret söder
mot norr, men diskriminering baserad på etnisk tillhörighet eller religiöst

Vad religiösa samfund angår finns inga uppgifter om diskriminering. Alla
religiösa samfund måste visserligen registreras, men detta verkar enbart vara en
administrativ rutin.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella handlingar är förbjudet enligt lag och är i allmänhet inte heller
socialt accepterat. Det finns dock inga uppgifter avseende systematisk
förföljelse av homo-, bi- eller transsexuella personer.
18. Flyktingars rättigheter
Benin har generellt sett en generös flyktingpolitik, i linje med 1951 års
Genèvekonvention och 1967 års tilläggsprotokoll. Samarbetet med UNHCR har
också traditionellt fungerat väl. Till följd av den politiska instabiliteten i
grannlandet Togo har Benin blivit hemvist för många togoleser. Dessa har i stort
settintegrerats på ett friktionsfritt sätt i samhället.
Det finns även flyktingar med annan nationalitet. Integrationen av flyktingar
som inte talar franska har dock varit mer problematisk än för motsvarande
fransktalande.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen lag som förbjuder diskriminering av personer med
funktionshinder.
De funktionshindrade befinner sig i en bekymmersam situation i Benin.
Det finns offentliga institutioner med uppgift att stödja funktionshindrade,
men funktionshindrade är ofta hänvisade till tiggeri för att överleva.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Benin finns det ett rikligt utbud av organisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter, såväl nationellt som internationellt baserade. Den offentliga
förvaltningen samarbetar generellt sett med dessa organisationer.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Det finns ett antal biståndsaktörer i Benin. Bland de bilaterala märks bland
annat Danmark som har en omfattande biståndsverksamhet som innefattar
stöd till projekt för mänskliga rättigheter och demokratiprojekt

Mänskliga rättigheter i Nigeria 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
När den före detta generalen Olusegun Obasanjo tillträdde posten som Nigerias
president 1999 markerade detta slutet på en sexton år lång militärdiktatur.
Övergången till ett demokratiskt styrelseskick och antagandet av en ny grundlag
innebar en påtaglig förbättring av respekten för de mänskliga rättigheterna (MR).
Trakasserier av oppositionella minskade avsevärt och politiska fångar
frisläpptes. Journalister fick ett friare spelrum. Det är i dag inte ovanligt att
pressen kritiserar makthavare, inte minst ifråga om korruption. En framgång för
Nigeria är att landet är invalt i det nya rådet för mänskliga rättigheter inom FN.
Nigeria har under de senaste åtta åren gjort demokratiska framsteg, men
demokratin är skör i sin uppbyggnad och landet befinner sig fortfarande i ett
demokratiskt utvecklingsskede.
Val av bland annat guvernörer och delstatsregering samt till presidentposten
hölls i april 2007. Regeringspartiet PDP, People’s Democratic Party, behöll
makten i valen. Oppositionen och det internationella samfundet kritiserade det
sätt som valen gått till på och valresultatet är fortsatt omstritt. Ett antal
överklaganden hanteras nu av domstolar och valtribunaler. Valen omgärdades av
trakasserier av oppositionella, politiska mord förekom och SSS (State Security
Services) slog bland annat kraftfullt ner mot medierna.
Enligt den nye presidenten Yar´Adua ska bland annat respekten för lag och
ordning, dit skyddet av de mänskliga rättigheterna hör, ges ökad prioritet. Under
året har inga större reformer påbörjats i detta avseende. I massmedierna finns
dock uppgift om att polisväsendet ska reformeras med assistans från
Storbritannien. Även kriminalvården ska enligt tidningsuppgifter reformeras.
Den nya regeringen kritiseras av oppositionen och i massmedierna för att inte stå
fast vid sina vallöften på flera områden.

Våldsamma incidenter och upplopp med etniska och/eller religiösa förtecken
förekommer i vissa delar av landet. Läget i Nigerdeltat är oroande, där etniskt
baserade sammandrabbningar ofta leder till många dödsfall. Ett positivt tecken är
att den nya regeringen bjudit in de militanta grupperna för att åstadkomma fred
och stabilitet i området. Regelrätta avrättningar utan rättslig grund förekommer
fortfarande och beror till stor del på att milisgrupper används för att bekämpa
brott. "Gaturättvisa", mord och tortyr följer i dessa organisationers fotspår.
Demolering av byggnader, bostads- såväl som affärsetablissemang, fortsätter
med svåra följder för tusentals drabbade. Orsaken uppges vara att huvudstaden
Abuja måste stadsplaneras. Demoleringar har skett även i Lagos. Byggnaderna
har enligt myndigheterna uppförts olagligt och ingen kompensation ges till de
drabbade. Införandet av sharialagar (islamisk lag) i tolv delstater har inverkat på
samhället i stort. Särskilt kännbart är det för kvinnorna, men även för den kristna
befolkningen i den norra delen av landet. Rapporter förekommer som talar om
att personer dömts i dessa domstolar till olika typer av kroppsstraff.
Rättssäkerheten i shariadomstolarna kan starkt ifrågasättas. Den förra regeringen
ifrågasatte offentligt om sharian överensstämde med grundlagen, men ville inte
blanda sig i rättsprocesser med hänvisning till principen om maktdelning mellan
den dömande och verkställande makten. Någon prövning av sharians
överensstämmelse med grundlagen har ännu inte prövats rättsligt i nationell
domstol.
Ett stort problem, i synnerhet för de utländska oljebolagen, är kidnappningar av
personal. Enligt uppgift i massmedierna fortsätter gisslantagningarna att öka.
Den militanta gruppen MEND (Movement for the Emancipation of the Niger
Delta) tillskrevs en rad våldsamma attacker mot oljebolagen. För att komma
tillrätta med oroligheterna har militär kallats in och uppgifter i media gör
gällande att ett större antal civila har dödats under året i de sammandrabbningar
som sker mellan militären/polisen och olika militanta grupper. En orsak till dessa
våldshandlingar är att befolkningen lever i djup fattigdom i denna den mest
oljerika delen av landet.

Flera organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter rapporterar om
upprepade övergrepp mot enskilda från polis, militär och andra
myndighetspersoner.
Korruptionen är fortsatt utbredd på alla nivåer i samhället och det finns uppgifter
om att civila dödats då de vägrat betala mutor till polis för att till exempel
passera en vägspärr.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter
Nigeria har ratificerat konventioner om mänskliga rättigheter enligt följande:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR 1993) – dock
intej tillhörande protokoll om enskild klagorätt respektive dödsstraffets
avskaffande.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR
1993).
- Internationella konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD 1969).
- FN:s konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW 1984) samt det fakultativa (valfria) tilläggsprotokollet om enskild
klagorätt (2004).
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC 1991) samt tillhörande protokoll
om barn i väpnad konflikt respektive om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi (2000).
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT 2001).
- Konventionen om flyktingars rättsliga ställning (1995).
- Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Nigeria har uppfyllt sina rapporteringsskyldigheter ojämnt till CERD (senast
inkommen i januari 2008), CAT (2006), CESCR (2005) och CRC (2003). Till
CEDAW har rapporteringen varit återkommande. Till CCPR rapporterades
senast 1999.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Under militärdiktaturerna förknippades säkerhetstjänsten (SSS) och andra
myndighetsorgan med övergrepp mot enskilda, inklusive politiska mord,
"försvinnanden", tortyr och annan misshandel. Sedan demokratin infördes sätts
statsmaktens förföljelse av regimkritiker inte längre i system. Myndigheternas
respekt för liv och kroppslig integritet har, i generella termer, förbättrats
efterhand. Detta utesluter dock inte att det i brottsbekämpningen ännu
förekommer olika former av omänsklig behandling. Därtill kommer att 4
ordningsmakten ofta saknar resurser att ingripa, vilket inte sällan leder till att
”gatans parlament” tar över. Det förekommer tortyr trots ett förbud i grundlagen.
Nigeria ratificerade år 2001 konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning. I norr har flera delstater infört
den islamiska rättsordningen, sharia, på straffrättens område, vilket bland annat
innebär att kroppsstraff utdöms i form av piskrapp eller amputation.
FN:s särskilde rapportör vad avser bland annat tortyr, Manfred Nowak, besökte
Nigeria i mars 2007 och han fann bland annat att tortyr är vanligt inom till
exempel polisväsendet och att effektiva mekanismer för klagomål saknas för
dem som blivit utsatta för tortyr eller annan omänsklig behandling.
Det rapporteras ibland om utomrättsliga avrättningar av misstänkta brottslingar.
Förövarna är företrädare för statsmakten. Antalet utomrättsliga avrättningar
förefaller vara lika många som tidigare till följd av att milisgrupper används i
brottsbekämpande syften. "Gaturättvisa", mord och tortyr följer ofta i dessa
organisationers spår. Denna typ av sammanslutningar agerar vanligen i ett
politiskt sammanhang och de förekom ofta i olika våldsamheter före och under
valen. Organisationen Bakassi Boys, som är verksam i landets sydöstra delar, är
det tydligaste exemplet på en organisation med dessa kännetecken. Övergången
till demokrati innebar att olösta konflikter, som tidigare kontrollerades med
militära maktmedel, kom upp till ytan. Detta förklarar den ökning av upplopp
med etno-religiösa förtecken som kan observeras sedan den civila regimens fick
makten. I vissa fall har militären kallats in för att ta hand om oroligheter. I

samband med dessa aktioner har det förekommit att militären har kränkt de
mänskliga rättigheterna och stort övervåld har ibland använts. Även om
statsmakten under flera år haft föresatsen att förbättra förhållandena i fängelserna
är dessa fortfarande oerhört eftersatta. De flesta av landets fäng-elser är byggda
under kolonialtiden och byggnaderna har fått förfalla. De sanitära och hygieniska
förhållandena är oftast undermåliga. Det förekommer övergrepp internerna
emellan och uppgifter finns om att problemen blir övermäktiga för fångvaktarna
som därför emellanåt låter interner lämna fängelserna. Dessutom råder en kraftig
överbeläggning och ibland uppstår våldsamheter med flera döda som följd. De
som avtjänar utdömda straff tillåts som regel att ta emot familjebesök, då
familjen kan ta med sig mat och dryck. En stor andel av de intagna tillbringar en
lång tid i väntan på rättegång. Uppgifter gör gällande att över 10.000 personer
väntar på rättegång och det finns personer som suttit i fängelse 10-15 år och till
och med längre utan att bli lagförda. Enligt uppgift har 60-80 procent av dem
som befinner sig i fängelse aldrig dömts eller ställts inför domstol. Många
interner har frigivits för att

4. Dödsstraff
Dödsstraff utdöms för mord, förräderi och vissa grövre våldsbrott. Under 2006
avrättades åtminstone sju personer enligt Amnesty International, trots uttalanden
från regeringen att inga dödsdomar verkställts på senare tid. Under 2007 finns
uppgift om att åtminstone en person dömts till döden för mord. Domen
meddelades av en domstol i Lagos den i januari och är överklagad till högre
instans. Införandet av sharia i tolv nordliga delstater har medfört ett antal domar
med stening. Domarna har dock inte verkställts. Flertalet fall har
uppmärksammats av omvärlden. De dömda har sedermera frikänts.

förbättra förhållandena i fängelserna. Den förra federala regeringen förberedde
flera fängelsereformer, men arbetet med dessa verkar helt ha avstannat.

Den arbetsgrupp som regeringen tillsatte år 2003 rekommenderade i sin rapport
att dödsdomar skulle omvandlas till livstids fängelse intill dess att hela det
rättsväsendet hade förbättrats. Inget officiellt moratorium (uppehåll) har dock
deklarerats. Den politiska opinionen mot dödstraffet är fortsatt svag. Några
uttalanden från den nye presidenten i frågan om dödsstraff är inte kända. De som
väntar på avrättning tvingas ofta sitta i ensamcell och utsätts för hårdare
behandling än övriga fångar. Det uppges för närvarande handla om 700 personer.

Utlänningar, som inte är afrikaner, behandlas i allmänhet bättre, även om
situationen också för dem är undermålig. Även kvinnor verkar behandlas bättre.
Det är inte ovanligt att barn blandas med vuxna i fängelserna.
Allmänt kan sägas att respekten för liv och kroppslig integritet är låg i ett samhälle där levnadsvillkoren försämrats över en längre tid och myndigheterna visat
oförmåga att upprätthålla ordningen. Ett stort problem är att flertalet
statstjänstemän är underbetalda, vilket medför en naturlig grogrund för
korruption. I de överbefolkade storstäderna är brottsligheten utbredd och
myndigheternas resurser att utreda brott är starkt begränsade. Många våldsbrott,
även med dödlig utgång, leder aldrig till åtal.

Informationen om domar avkunnade enligt sharia är mycket bristfällig.
Vid övergången till demokrati benådades ett stort antal dödsdömda fångar. I
vissa fall omvandlades domarna till livstids- eller tidsbegränsade fängelsestraff.
Den förre presidenten, Obasanjo, förklarade sig i princip vara emot dödsstraff.

Fångar som på detta sätt tvingas sitta länge i ensamcell riskerar
att dö eller få allvarliga bestående psykiska och fysiska men.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
1999 års grundlag reglerar under vilka förutsättningar någon får frihetsberövas
och anger tidsramarna för rättslig prövning. I praktiken efterlevs inte regelverket. Uppgifter gör gällande att förekomsten av godtyckliga frihetsberövanden
inte minskar. Även om det förekommer i mindre utsträckning under nuvarande
än under tidigare regimer, är det inte ovanligt att släktingar till efterlysta

personer arresteras i syfte att få den efterlyste att överlämna sig till rättvisan. Det
finns inga inrikes reserestriktioner. Det är dock vanligt med vägspärrar, där
förbipasserande krävs på pengar och även utsätts för våldshandlingar.
Korruptionen är utbredd och det är till exempel svårt att få ut sitt pass inom
rimlig tid utan mutor.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten i Nigeria är otillfredsställande. De största hindren för en
förbättrad rättssäkerhet är korruption, fattigdom och att människor inte känner
till individers rättigheter. Vid övergången till demokrati infördes en ny grundlag,
som förutsätter ett självständigt domstolsväsende. I praktiken utsätts dock
domstolarna för tryck från såväl den verkställande som lagstiftande makten,
liksom från politiker på delstats- och federal nivå. Domstolsväsendet har till
följd av svår resursbrist och korruption bidragit till försämrad rättssäkerhet för
den enskilde medborgaren. Det förekommer att personakter inte återfinns i
fängelsearkiven och som ett resultat tvingas dömda stanna kvar i fängelset trots
avtjänat straff. Också i shariadomstolarna i den norra delen av landet är
rättssäkerheten otillfredsställande. De åtalade får ofta inte tillgång till
försvarsadvokater och delges inte alltid uppgifter om möjligheter att överklaga.
De åtalade erkänner också ofta handlingar utan att förstå bekännelsens
konsekvenser. Domarpanelen i shariadomstolarna består ofta av personer vars
skolning i hur sharia tillämpas är omtvistad. Sammantaget ger detta utrymme för
godtycke i rättsprocesserna. Den tidigare militärregeringen inrättade en nationell
kommission för mänskliga rättigheteer som från början betraktades med stor
skepsis och som ett redskap för regimen. Kommissionens opartiskhet är
fortfarande ifrågasatt. Kommissionen har dock en viktig uppgift när det gäller att
sprida information, främst i medborgarrättsfrågor. Kommissionen saknar
emellertid auktoritet gentemot andra myndigheter och kan exempelvis inte
beordra att personer
som suttit fängslade under flera år i avvaktan på rättegång, frisläpps. Vidare
rapporterar kommissionen till justitiedepartement samt finansieras med statliga

medel och kan inte anses vara oberoende från statsmakten. Under Obasanjos
första år vid makten inrättades den så kallade Oputapanelen, en sorts
sanningskommission med uppgift att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna
under tiden 1966-1999. Panelen, som formellt kallas Human Rights Violations
Investigation Commission, har avslutat sitt arbete och presenterat en rapport för
presidenten. Regeringen har sedermera förklarat att högsta domstolen funnit att
Oputapanelens mandat inte var grundlagsmässigt och att regeringen därmed inte
avsåg att följa rekommendationerna. Rapporten har offentliggjorts via enskilda
organisationer som fått tillgång till den på omvägar. Det faktum att rapporten
inte har offentliggjorts av den tidigare presidenten anses som bevis för att
rapporten innehåller konkreta rekommendationer med politiska konsekvenser.
7. Straffrihet
Det nu framväxande demokratiska samhällssystemet förväntas på lång sikt leda
till att rättsväsendet får en högre grad av integritet och självständighet. Ett stort
problem är att lagstiftningen ofta är ålderdomlig och svåröverskådlig och att
rättsväsendet lider svårt av brist på resurser. Otillbörlig maktutövning och
korruption antas förekomma ofta. Med övergången till ett demokratiskt
styrelseskick har vissa förbättringar skett när det gäller att låta statsmaktens
företrädare stå till svars för att ha kränkt de mänskliga rättigheterna. Polisens,
militärens och säkerhetstjänstens kränkningar av dessa rättigheter leder dock
fortfarande alltför sällan till sanktioner. Dessa grupper agerar i stor utsträckning
fortfarande med vissheten om att risken för åtal för eventuella övergrepp är
relativt liten. Att genomföra av Oputapanelens rekommendationer skulle vara ett
stort steg framåt på detta område. I det nigerianska samhället tenderar vissa
medborgare att ta lagen i egna händer. Privata milisgrupper har vid upprepade
tillfällen gripit, torterat och i vissa fall avrättat misstänkta brottslingar. Det är
sällan någon ställs till svars för dessa handlingar. Regeringen försöker komma
tillrätta med problemen genom olika åtgärder som till exempel att förbjuda
milisgrupperna.
Den omfattande straffriheten är det kanske främsta hindret för att en
genomgripande förbättring sker av de mänskliga rättigheterna i Nigeria.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Nigeria har en för Afrika livlig och frispråkig press. I pressen – framförallt i
storstadspress – förekommer ofta kritik mot företrädare för regeringen vad 8
avser korruption och hur statliga medel används. Artiklar om
korruptionsanklagelser mot exempelvis representanthusets talman har under
2007 förekommit vid flera tillfällen. Det finns exempel på att SSS arresterat
journalister utan laglig grund som skrivit om missbruk av offentliga medel. Viss
självcensur utövas av journalistkåren, framförallt vid kritik mot presidenten.
Ett antal incidenter har noterats – framför allt inför valet 2007 – där
säkerhetspolisen hindrat journalister från att fritt utöva sin verksamhet. Bland
annat har det kommit fram bevis på polisbrutalitet och det har förekommit att
journalister gripits och anhållits. Vidare ingrep i oktober SSS mot journalister i
delstaten Borno som i privatägda tidningar kritiserat hur en guvernör använt
allmänna medel. Flera journalister greps och hölls anhållna.
Uppgifter i massmedia bekräftar denna bild och gör gällande att SSS ingriper
mot pressen på uppdrag av olika politiker. Även radiostationer drabbas.
Det finns också exempel, där bland annat. en shariadomstol förbjudit en pjäs som
handlar om korruption.
Ett stort antal dagstidningar och tidskrifter ges ut över hela landet. Pressens
opinionsbildande effekt begränsas emellertid av problem med distribution, små
upplagor, höga produktionskostnader och att en stor del av befolkningen inte är
läskunnig. Mediefriheten utvecklas i rätt riktning i den nya politiska miljön, där
olika partier och politiker förväntas föra en demokratisk debatt. Samhällskritiska
reportage är allmänt förekommande i pressen. Olika intresseorganisationer
sprider normalt utan problem sina budskap via medier.
Inga restriktioner finns vad beträffar tillgång till internet. På grund av den höga
andelen analfabeter är radion den främsta förmedlaren av samhällsinformation.

De nationella radio- och TV-kanalerna är vanligen kontrollerade av staten. Det
finns en laglig rätt att etablera privata radio- och TV-kanaler, men byråkratiska
hinder försvårar. Det finns flera privata företag som erbjuder
internetuppkoppling.
Sammantaget kan sägas att medieflödet är relativt mångfacetterat och fritt. En ny
medielagstiftning har förberetts. Det har även väckts förslag om
offentlighetslagstiftning och meddelarskydd. Båda lagförslagen har behandlats i
parlamentet men har ännu inte blivit antagna.
Grundlagen garanterar mötes- och föreningsfrihet. Mötesfriheten inskränks när
det finns risk för våldsyttringar i samband med sammankomster. Detta ska ses 9
mot bakgrund av de upplopp, baserade på etniska och religiösa motsättningar,
som förekommit sedan demokratin etablerats. Det nationella fackförbundet NLC
(National Labour Congress) är en maktfaktor. Strejker och oroligheter i samband
med höjda priser på olika konsumtionsvaror är vanliga.
Religionsfriheten är garanterad i grundlagen, men friheten att bekänna sig till en
religion genom eget val har försvårats i takt med den utvidgade tillämpningen av
sharia. Visserligen är sharia inte tillämplig på icke-muslimer, men i praktiken har
införandet av sharia inverkat på samhället i stort. Tillämpningen av sharia
varierar emellertid mellan delstaterna. Gemensamt för de berörda delstaterna har
tidigare varit att muslimer fått välja huruvida ett fall ska avgöras i en
shariadomstol eller en sekulär domstol. Vidare har alla fall där den ena parten är
kristen hänförts till sekulära domstolar. Delstaten Zamfara har beslutat att alla
rättsfall som berör enbart muslimer ska avgöras av en shariadomstol. Valfriheten
gäller alltså bara när kristna är inblandade.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
De politiska institutionernas uppbyggnad och uppgifter fastslås i grundlagen.
Grundlagen antogs som en del av militärmaktens förberedelser för att överlämna
makten till en civil regim.

Under 2005 sammankallades en konferens för att se över grundlagen och göra
denna mer demokratisk. Konferensen blev starkt omdebatterad. Den förre
presidenten Obasanjo kritiserades för att själv nominera ett flertal av de 391
konferensdeltagarna. Nobelpristagaren Soyinka (som ofta förekommer i politiska
debatter) var bland de utvalda, men vägrade delta. Dessutom fick varje
delstatsguvernör utse sex delegater, vilket gjorde att regeringspartiet hade 174
delegater. Från muslimskt håll var kritiken hård eftersom presidenten valde en
ordförande och en sekreterare för konferensen som båda var kristna.
Konferensen hamnade snabbt i ett dödläge på grund av motsättningar.
Det krävs antingen en ny lagstiftning eller ändringar i grundlagen för att samtliga
av konferensens rekommendationer ska träda i kraft. De framarbetade förslagen
anses vara av godo, som till exempel mer bistånd till staterna i Nigerdeltat,
ändring vad gäller de lokala myndigheternas befogenheter och oberoende
kandidater som ifrågasätter valutgångar.
Sedan övergången till demokrati har ett stort antal partipolitiska
sammanslagningar registrerats. De största politiska partierna på nationell nivå är
People's Democratic Party (PDP), All Nigerian People's Party (ANPP) och det
nya partiet Action Congress (AC).
PDP:s maktställning kan förklaras med en stark partiapparat och stora
ekonomiska resurser , vilket ger förmåga att marknadsföra partiet. PDP har också
gynnats av en svag och splittrad opposition där det största oppositionspartiet
ANPP lanserade en föga populär presidentkandidat 2007, Muhammadu Buhari,
före detta general och militärdiktator med dåligt rykte, inte minst när det gäller
respekten för de mänskliga rättigheterna. Till detta ska läggas uppgifter om att
PDP i många fall har ändrat valresultatet genom manipulationer. Valet 2007 till
presidentposten är fortfarande omdebatterat och valfusk har troligen påverkat
guvernörsvalen mer än presidentvalet. Hittills har fem guvernörer fått stiga åt
sidan efter beslut av valtribunalen.

Några rättsliga begränsningar för kvinnors valbarhet och valdeltagande finns
inte. I praktiken är emellertid kvinnor kraftigt underrepresenterade i det politiska
livet. Kvinnorättsorganisationer arbetar för att få nationella, delstatliga och
lokala regeringar att sätta upp ett mål på en 30-procentig kvinnorepresentation,
men har hittills inte haft framgång. I den ovannämnda grundlagskonferensen
deltog endast 30 kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten är hög och det finns inga tecken som tyder på att den kommer att
minska inom en nära framtid, även om den nya regeringen anger
sysselsättningen som en prioritet. Enligt grundlagen ska förvaltningen återspegla
landets i många avseenden diversifierade befolkningsstruktur. Men i praktiken är
arbetsmarknadens villkor sådana, särskilt i den privata sektorn, att
diskriminering i olika former ofta förekommer.
Ett land med så utbredd fattigdom och arbetslöshet som Nigeria leder till
orimliga arbetsförhållanden. Lönerna ligger i allmänhet långt under behovet för
en familjs ekonomi, vilket är en av orsakerna till den mycket utbredda
korruptionen i samtliga samhällslager.
Fackföreningar har principiell rätt att verka, men måste registreras hos
statsmakten, vilket har kritiserats av ILO (Internationella Arbetsorganisationen).
Anställda har rätt att strejka, dock med undantag för grupper som upprätthåller
centrala samhällsfunktioner som exempelvis polisen. I övrigt uppfyller den
formella lagstiftningen i stort sett kraven på ett socialt ansvarstagande inom
arbetslivet, men i verkligheten är situationen en annan. I den frizon som inrättats
i staden Calabar har de arbetsrättsliga reglerna delvis frångåtts.
Människohandel, tvångs- och barnarbete förekommer. Trots att regeringen har
samarbete med bland annat UNICEF (FN:s barnfond) för att få bukt med
problemen, finns inga påtagliga tecken på att antalet barnarbetare minskat.
Samma sak gäller i fråga om människohandel, främst med kvinnor och barn.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
De ekonomiska och sociala strukturerna i samhället har snabbt brutits ned och
ger inte längre medborgarna en acceptabel service. Detta gäller särskilt inom
hälso- och sjukvårdssektorn men även inom utbildningssektorn.
Befolkningen beräknas öka med 2,2 procent per år mellan 2005 och 2015 och
kommer då att vara 175,7 miljoner invånare. I den sociala misär som särskilt
präglar stora delar av Lagos och andra storstäder, råder hälsoförhållanden som av
internationella hjälporganisationer betecknas som alarmerande. Nästan 50
procent av Nigerias befolkning bor i städer.
Praktiskt taget alla tropiska infektionssjukdomar förekommer. Särskilt vanlig är
malaria, men även tuberkulos och polio är utbredda. Utbrott av epidemier av
kolera, hjärnhinneinflammation och andra infektionssjukdomar förekommer med
viss regelbundenhet.
Utbredningen av hiv/aids uppges vara mellan sex och åtta procent, det vill säga
högst i Afrika om man räknar antalet smittade. Spridningen riskerar att ske
explosionsartat inom de närmaste åren. För att förhindra detta finns flera
program som syftar till att sätta upp testcentra runt om i landet. Den förra
regeringen tog också initiativ till ett program med bromsmediciner, som dock
endast kommer att kunna erbjudas en liten del av befolkningen. Förekomsten av
hiv/aids diskuteras i samhället. Att drabbas av hiv/aids är en skam för den
enskilde och de flesta drabbade döljer om möjligt sitt sjukdomstillstånd.
12. Rätten till utbildning
Det som ovan sagts om hälsovården kan i stora delar även sägas gälla
utbildningsväsendet. Primärutbildning ska enligt gällande regelverk vara
kostnadsfri men detta är sällan fallet i praktiken. Utbildningen har också störts av
att lärarna inte har fått sina löner utbetalade, eller av andra arbetskonflikter.
Regeringen har uttalat att de vill satsa på skolväsendet. Enligt regeringen saknar
drygt hälften av landets befolkning förmåga att läsa och skriva. Statsmakten har
tidigare aviserat att de ska satsa på primärskolorna som en politisk prioritering,

med målet att alla barn ska få kostnadsfri grundläggande utbildning. Programmet
kallas Universal Basic Education (UBE) men har ännu inte genomförts.
Etniska motsättningar och rituella trakasserier förekommer och är ett utbrett
problem inom universitetsvärlden.
13. Rätten till tillfredsställande levnadsstandard
Bruttonationalprodukten (BNP) per capita beräknas till 752 US dollar av FNorganet UNDP för år 2005. För de stora befolkningsgrupperna i Nigeria ligger
den allmänna levnadsstandarden på en mycket låg nivå och de ekonomiska
tillgångarna är mycket ojämnt fördelade. UNDP:s utvecklingsindex (Human
Development Index) för 2007 placerar landet på plats 158 av 177 länder.
Förväntad levnadsålder från födseln är endast 46,5 år. Drygt 70 procent av
befolkningen beräknas leva på under en US dollar per dag.
OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Grundlagen förbjuder all diskriminering på grund av kön.
Nigeria tillämpar inom familjerättens område tre olika rättssystem; det officiella
(baserat på brittisk allmän lag, Common Law), traditionell rätt samt islamisk rätt
Kvinnans rättsliga ställning kan därför variera, beroende på vilken rätt som
tillämpas. Traditionellt gäller dock att kvinnans status är lägre än mannens och
att kvinnan är bunden till hemmet. Kvinnan har ofta ingen arvsrätt eller andra
rättigheter efter avliden make. På vissa håll anses änkan till och med som en del
av dödsboet, som ärvs eller ges bort inom mannens familj.
I flera delstater har kvinnor gripits då de ansetts ha varit omoraliskt klädda.
Gripanden har även skett i Lagos. I de norra delarna förekommer allt oftare att
till exempel allmänna bussar och restauranger har separata delar för kvinnor och
män.

Traditionen har stor betydelse för kvinnans rättsliga ställning och det
förekommer lokala och regionala avvikelser inom den traditionella rätten. I de
delstater i norr som infört sharia märks en försämring av kvinnans ställning.
Kvinnor kan inte heller föra talan på samma sätt som män inför en
shariadomstol.
I övriga delar av landet håller kvinnans ställning i samhället långsamt på att
förbättras. Det finns ett stort antal kvinnoorganisationer som arbetar aktivt med
dessa frågor, ofta i nära samarbete med andra MR-organisationer.
Under senare år har man märkt en ökning av välutbildade kvinnor även på högt
uppsatta poster i samhället, främst inom advokat- och bankväsendet och inom
akademiska discipliner, men även inom den statliga och kommunala
förvaltningen. Även om kvinnors representation har ökat i parlamentet är de
fortfarande starkt underrepresenterade i politiken. I valen 2007 ökade andelen
kvinnor något i senaten och representanthuset, jämfört med tidigare val, även om
den kvinnliga representationen internationellt sett får anses vara låg.
Det är vanligt att kvinnor är engagerade i försörjningsjordbruk och i den för
landets ekonomi så viktiga ”informella sektorn”. Ställningen som
ekonomiansvarig inom familjen stärker kvinnans inflytande i familjen. Ofta har
kvinnan därigenom en högre inkomst än mannen, särskilt om denne är arbetslös
eller har ett lågavlönat arbete i den offentliga sektorn.
Kvinnor har emellertid överlag en sämre ställning än männen i förvärvslivet. De
har i allmänhet lägre löner och bristen på anställningstrygghet medför ofta att
gravida kvinnor blir uppsagda. Kvinnor har också stora svårigheter att få tillgång
till finansiella/ekonomiska krediter.
Även om flickor och pojkar har samma formella rätt till utbildning är flickor
underrepresenterade i skolorna av både sociala och ekonomiska skäl. Om man i
en familj inte har råd att skicka alla barnen till skolan blir det flickorna som får
stanna hemma. Antingen för att göra hushållsgöromål eller för att tjäna pengar

genom eget arbete i form av exempelvis gatuförsäljning. Läskunnigheten bland
kvinnor är uppskattad till 41 procent, att jämföras med 58 procent bland männen.
Männen har ofta flera hustrur, såväl i den kristna som i den muslimska kulturen.
Arrangerade äktenskap är vanliga, inte sällan med barnbrudar. Former av grov
misshandel förekommer inom ramen för mannens lagligt reglerade rätt att
"uppfostra" hustrun, särskilt i polygama äktenskap. Rapporter om våld mot
kvinnor är vanligt förekommande. Våldtäkter mot kvinnor och flickor är ett stort
samhällsproblem och det är sällan dessa övergrepp polisanmäls.
Många tidiga och täta graviditeter har medfört att nigerianska kvinnor har
förhållandevis hög mödradödlighet.
Kvinnlig könsstympning är av tradition vanlig i stora delar av landet. Problemet
är störst i landets södra delar. Troligen är upp till 60 procent av kvinnorna i
Nigeria könsstympade. Antalet varierar starkt från region till region och ingen
statistik föreligger, endast uppskattningar. Det finns inga lagar på den federala
nivån som förbjuder könsstympning. Under senare tid har frågan börjat
debatteras och det bedrivs informationsinsatser för att begränsa dessa 14
övergrepp. Dessutom har sex delstater enligt lag förbjudit könsstympning. Dessa
åtgärder verkar av allt att döma ha en viss effekt, med ett minskat antal ingrepp
som följd.
Många unga kvinnor dras in i prostitution av ekonomiska skäl. Detta medför
ytterligare en källa för spridning av hiv/aids och andra sjukdomar. Därtill kommer att nigerianska prostituerade ofta med tvång förs till Europa
(människohandel). Etablerandet 2003 av NAPTIP (National Agency for
Prohibition of Trafficking in Persons) har förbättrat situationen till en del och
organisationen har bland annat samarbete med Italien, Spanien och
Nederländerna. Den förra regeringen uppmärksammade problemet och tillsatte
en interministeriell kommitté som nu arbetar med olika lösningar för att komma
tillrätta med problemet. Även den regionala västafrikanska
samarbetsorganisationen ECOWAS har vidtagit åtgärder på området.
15. Barnets rättigheter
Nigeria ligger i vissa fall sämre till än genomsnittet för afrikanska länder söder

om Sahara när det gäller barnadödlighet och levnadsvillkor, näringsförhållanden,
immunitetsskydd, sjuklighet och utbildningsnivå. Ett stort antal barn lider av
undernäring och dessutom ökar antalet hemlösa barn. I princip har inga särskilda
resurser avsatts för att ta hand om barn med funktionshinder eller på annat sätt
särskilt utsatta barn.

religiösa konfliktmönstren underblåses dessutom av en regional dimension
mellan framför allt norr, sydväst och sydöst. De dominerande folkgrupperna i
norr är hausa/fulani (huvudsakligen muslimer). I sydväst dominerar yoruba
(blandat kristna/muslimer). I den sydöstra delen dominerar igbofolket
(huvudsakligen kristna).

Ett resultat av den snabba befolkningstillväxten är att föräldrar inte kan
finansiera sina barns skolgång, vilket medför att ett ökande antal barn ställs
utanför skolsystemet. Därtill kommer att skolsystemet försvagats av dålig
ekonomi och uteblivna lärarlöner.

Religiösa våldsamheter utbröt i flera städer i norra Nigeria år 2007 till exempel i
delstaterna Bauchi och Kano. Kravaller baserade på etnisk-religiösa faktorer
förekommer på olika håll i landet med stora grupper internflyktingar som följd.

Det finns många ytterligare problem som rör barnets rättigheter. Föräldrars
desperation leder till ökad handel med barn, något som regimen inte förmått
hejda. Det förekommer att barn säljs av sina föräldrar till mellanhänder, som
sedan hyr ut dem för hushållsarbete och dylikt. Barn utnyttjas ofta av andra för
tiggeri och gatuförsäljning. Dessutom förekommer barnprostitution,
barnmisshandel och rituella barnamord. En svag ljusning är att barnens situation
uppmärksammats, bland annat av kvinnor på uppsatta positioner i samhället.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Nigeria präglas av etniska, religiösa och regionala konflikter. Även om
grundlagen förbjuder diskriminering på basis av etnisk tillhörighet eller religion
förekommer diskriminering i stor utsträckning. Etniska konflikter har sitt
ursprung i att Nigerias befolkning fördelar sig på över 250 etniska grupper. Ända
sedan landets självständighet, 1960, har förhållandet mellan de tre största etniska
grupperna varit spänt. Under senare år har spänningarna också tilltagit bland
befolkningsgrupperna i Nigerdeltat till följd av motsättningar rörande kontrollen
över den lukrativa oljeutvinningen.
Konflikter baserade på religion har tilltagit på senare år. På flera håll i landet
förekommer omfattande upplopp med våldsamma skärmytslingar mellan
muslimer och kristna. Konflikterna har oftast sitt ursprung i kampen om tillgång
på föda och mark mellan nomader och bofasta bönder. De etniska och/eller

De grupper som utgör en minoritet inom ett bestämt geografiskt område utsätts
konstant för olika former av diskriminering och förföljelse. Införandet av sharia
har generellt sett försämrat situationen framför allt för den kristna minoriteten i
norr. I vissa av dessa delstater förekommer diskriminering som är sanktionerad
av myndigheterna.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Enligt lag är homosexualitet förbjudet och döms i varierande skala som
sedlighetsbrott. Ett utdömt straff kan bestå av fängelse mellan tre månader och
tre år, böter eller kroppsstraff. I vissa fall av ”sodomi” kan lagen utdöma straff på
upp till 14 års fängelse.
Enligt sharialagen är straffet för homosexualitet hundra piskrapp för någon som
ännu inte är gift och stening till döds för någon som är gift eller frånskild.
Trots förbudet mot homosexualitet finns enstaka organiserade intressegrupper,
framförallt i storstäderna, som till exempel INCRESE och Alliance Rights
Nigeria. Uppgifter finns i massmedia om att personer som misstänkts vara
homosexuella har attackerats av olika gänggrupperingar och det förekommer
ytterligare uppgifter om att homosexuella har stängts av från skolor och
universitet. Få personer avslöjar sin homosexuella läggning för omgivningen.
Kontakter på internet är vanliga bland homosexuella och det finns inga uppgifter
om att myndigheterna gjort tillslag mot sådana sidor.

Vidare finns uppgifter om att 18 män arresterats av polis i delstaten Bauchi den i
augusti 2007 och anklagats för sodomi på grund av deras påstådda sexuella
läggning. Brottsrubriceringen har sedan ändrats till lösdriveri.
Ett lagförslag mot homosexuella förbindelser har arbetats fram, men har ännu
inte trätt i kraft. Förslaget innebär inte bara förbud mot giftermål, utan även
förbud mot allt sexuellt umgänge, registrering av organisationer som verkar för
homosexuellas rättigheter och möten mellan homosexuella. Förslaget har mött
stark internationell kritik. Yttrande- och mediefriheten och därtill
samlingsfriheten skulle komma att drabbas ifall förslaget blir verklighet.
18. Flyktingars rättigheter
Den nigerianska regeringen samarbetar med UNHCR (FN:s
flyktingkommissarie) och enskilda organisationer för att komma tillrätta med
flyktingsituationer, som potentiellt sett är mycket allvarliga i denna tätbefolkade
del av Afrika. Den humanitära situationen för flyktingarna är svår. Antalet
flyktingar i Nigeria uppskattas till nästan 9 000. Liberianska flyktingar får nu
hjälp att återvända. De största flyktinggrupperna som därefter kommer att finnas
kvar i Nigeria kommer från Sierra Leone, Tchad, Rwanda, Sudan och
Demokratiska Republiken Kongo.
Flyktinglägret i delstaten Ogun i södra Nigeria är det största lägret i Nigeria.
Lägret administreras av National Commission for Refugees med hjälp av i första
hand UNHCR och NRC (nigerianska Röda Korset). Flyktinglägret har funnits
sedan 15 år och en del flyktingar har bott där lika länge. Det största antalet
flyktingar har hittills kommit från Liberia, därefter från Sierra Leone och resten
från Sudan, Demokratiska Republiken Kongo och Kamerun. Mat delas ut i
mycket begränsad utsträckning. Rörelsefriheten är inte begränsad till lägret.
Kriminalitet och prostitution anses vara utbredd i flyktinglägren.
Nigeria har åtagit sig att behandla flyktingar enligt 1951 års konvention. Det
finns allmänt en rädsla i regionen för den humanitära katastrof som kan utlösas,
om exempelvis inre oroligheter i Nigeria skulle leda till en allvarligare
flyktingsituation.

Antalet internflyktingar beräknas av EU-kommissionen till 1.871.000.
19. Funktionshindrades rättigheter
Regeringen har inte vidtagit några åtgärder genom lagstiftning för att förbättra
situationen för personer med funktionshinder. Det finns ett stort antal frivilliga
organisationer som på olika sätt engagerat sig för de funktionshindrade, bland 17
annat genom att bygga bostäder, tillhandahålla hjälpmedel, bedriva sjukvård eller
kräva att samhället anpassas till personer med funktionshinder. En ljusning är att
de funktionshindrade själva i allt större utsträckning talar för sin sak och kräver
bättre villkor.
Demonstrationer som funktionshindrade anordnat har vid åtminstone två
tillfällen slagits ner av polismakten.
Det är fortfarande vanligt att barn med funktionshinder förskjuts av föräldrarna,
varvid de i bästa fall hamnar på de fåtal institutioner som kan ta hand om
föräldralösa, funktionshindrade och sjuka barn. I andra fall hänvisas fysiskt
funktionshindrade barn till tiggeri och social utslagning. Det är heller inte
ovanligt att funktionshindrade hålls instängda i hemmet.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett 80-tal registrerade (det finns i själva verket ännu fler) oberoende
organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i Nigeria. Flera av dessa
arbetar för mänskliga rättigheter i vidsträckt bemärkelse, som till exempel
bevakning av enskilda rättsintressen, kvinnors rättigheter, rehabilitering av
interner och forskning i syfte att utveckla demokratiska institutioner. Vissa
svårigheter finns beträffande registrering. Under militärdiktaturen utmärkte sig
flera organisationer för en orädd kamp mot regimen genom att påtala övergrepp
av de mänskliga rättigheterna. Ledande aktivister sattes i fängelse för kortare
eller längre tid. Efter övergången till demokrati har de kunnat arbeta ostört och
genom sin oppositionspolitiska bakgrund kom de att få en viktig roll under
övergångsprocessen. Flera av dessa organisationer deltar nu aktivt i att bygga
upp och stärka demokratin.

Några av de kanske mest kända organisationerna som arbetar med mänskliga
rättigheter är Amnesty International Nigerian Section (AINS), som dock inte är
en del av Amnesty International, Centre for Democracy and Development
(CDD), Legal Defence and Assistance Project (LEDAP), Prisoners
Rehabilitation and Welfare Centre, Socio-Economic Rights Initiative (SERI),
Social and Economic Rights Action Centre (SERAC), The Human Rights Law
Service (HURILAWS), och Global Rights Nigeria.
Det finns en rad enskilda organisationer som ägnar sig åt frågor om kvinnors
ställning och jämställdhet. Bland dem Gender and Development Action
(GADA), Gender Rights Project, Project Alert, Women's Advancement Forum
(WAF), Women Centre For Peace and Development (WOPED), Girl Watch,
Gender Care Initiative, Girls Power Initiative (med tonvikt på könsstympning) 1
samt Baobab vars huvudsyfte är att arbeta med kvinnofrågor i ett muslimskt
sammanhang. Flera av dessa har advokater och journalister som aktiva
medlemmar, som ger ut publikationer och årsrapporter om situationen rörande de
mänskliga rättigheterna i Nigeria. Några organisationer har aktivister som
särskilt specialiserat sig på frågor om kvinnans ställning, barnets rättigheter,
domstolsväsendet och fängelseförhållandena.
Uppgifter finns att personer som arbetar med mänskliga rättigheter ibland hotas
och att statmakten inte vidtar tillräckliga åtgärder för att skydda dessa personer.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
I den politiska miljö som präglar Nigeria är demokratiutveckling och mänskliga
rättigheter prioriterade frågor. Genom EU, USA, Storbritannien, Kanada, UNDP,
UNICEF, IOM (Internationella organisationen för migration), ILO,
Internationella rödakorskommittén med flera, finns i dag medel avsatta för
samarbete om projekt rörande demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige
stödjer också projekt inom detta område.

Mänskliga rättigheter i Kamerun 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget för de mänskliga rättigheterna i Kamerun är allvarligt. Under 2007 har det
rapporterats om att landets säkerhetstjänst och polis har gjort sig skyldiga till
summariska avrättningar, tortyr - främst av häktade och fångar - och misshandel.
Säkerhetstjänsten utförde också olagliga arresteringar av bland andra
oppositionspolitiker och MR-observatörer.
Trakasserier och hot förekommer mot journalister. Förhållandena i landets
fängelser är fortsatt svåra. Rättsväsendet är överbelastat, ineffektivt och
korrumperat. Utpressning, hot och mutor är vanligt förekommande i samband
med myndighetsutövning. Straffriheten är utbredd. Pygmébefolkningen lever
under svåra förhållanden. Kvinnans ställning är svag. Handel med barn och
förekomst av barnarbete är fortsatt ett problem.
Kamerun har drygt 16 miljoner invånare. President Paul Biya har dominerat den
politiska scenen sedan 1982. I och med segern i presidentvalet 2004 är Biya nu
inne på ännu en sjuårig mandatperiod. Trots vissa rapporterade oegentligheter,
såsom svårigheter för vissa väljare att registrera sig, betraktades 2004 års val
generellt som väl genomförda och demokratiska. Under 2007 har diskussion
pågått om en konstitutionsförändring som skulle ge presidenten möjlighet till
obegränsat antal mandatperioder.

- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt
undertecknat dess första fakultativa protokoll om enskild klagorätt. Däremot ej
ratificerat det andra fakultativa protokollet om avskaffandet av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) samt dess fakultativa protokoll om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT) men ej dess tillhörande fakultativa protokoll
om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt undertecknat, dock inte
ratificerat, de två fakultativa protokollen om handel med barn, barnprostitution
och barnpornografi samt om barn i väpnad konflikt.
- Undertecknat men inte ratificerat konventionen mot påtvingade försvinnanden.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Kamerun har rapporterat till FN:s konventionskommittéer, om än med betydande
eftersläpning.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Polis och säkerhetsstyrkor fortsätter att göra sig skyldiga till mycket allvarliga
övergrepp mot misstänkta brottslingar, politiskt aktiva och etniska minoriteter.

Landet är ett av de mest korrumperade i världen. Samtidigt kan noteras att en
relativt öppen debatt om det politiska läget tillåts. Regeringen har efter allvarlig
kritik vidtagit åtgärder mot vissa övergrepp.

Både polis och säkerhetsstyrkor utsätter brottsmisstänkta för misshandel och
övervåld. Det finns flera fall där misstänkta brottslingar skjutits ihjäl eller
misshandlats till döds av polis, i vissa fall i samband med flyktförsök. Polis och
säkerhetstjänst har också gjort sig skyldiga till utpressning och hot.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Kamerun har ratificerat följande centrala konventioner på de mänskliga
rättigheternas område:

Övergrepp utförda av polis och säkerhetsstyrkor får sällan några rättsliga följder.
Förhållandena i fängelserna är mycket svåra, särskilt i fängelser utanför de större
städerna. Många fångar avlider på grund av misshandel, undernäring och dålig
eller obefintlig sjukvård. Fängelserna är ofta överbefolkade med fem gånger fler

fångar än lokalerna ursprungligen är avsedda för. Uppgifter gör gällande att över
hälften av fångarna i landet inte ställts inför rätta. Brist på mat och fungerande
sanitära faciliteter är vanligt. Det finns rapporter om att fängelsepersonal
bestraffar och torterar fångar och att fångar tvingas muta fängelsepersonal för att
undslippa misshandel. Utredningar från myndigheternas sida förekommer sällan
av dessa kränkningar och missförhållanden.
Det finns fängelser och häkten speciellt för kvinnor men kvinnor hålls
rutinmässigt i polis- och gendarmeribyggnader tillsammans med män, ibland
även i samma celler som män. Om kvinnor inte har någon som kan se efter
barnen så väljer en del kvinnor att fängslas tillsammans med sina barn.
Ungdomsbrottslingar fängslas ofta med vuxna - även i samma celler eller på
samma avdelning. Trovärdiga rapporter finns om att vuxna interner utnyttjar
ungdomsbrottslingar sexuellt. Häktade hålls ofta i samma celler som dömda
brottslingar.
I december 2007 flydde 23 fångar från centralfängelset i Douala. Det var den
tredje rymningen från fängelset under året. Regeringen har sagt sig vara beredd
att satsa stora belopp på förbättring av fängelseförhållandena under 2008.
Internationella humanitära organisationer får tillträde till landets fängelser. Både
det lokala Röda Korset och MR-kommissionen (National Commission on
Human Rights and Freedoms, NCHRF) har under året gjort oannonserade besök
i fängelser.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är föreskrivet för vissa brott och dödsdomar meddelas fortfarande.
Ingen dödsdom har emellertid verkställts sedan 1997. Enligt uttalande från
justitieministeriet 2006 verkställs inte längre dödsstraff utan omvandlas normalt
till livstids fängelse efter nådeansökan.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Säkerhetstjänsten, polis och säkerhetsstyrkor har gjort sig skyldiga till
godtyckliga frihetsberövanden. Journalister, fackföreningsledare och
oppositionspolitiker är särskilt utsatta. Flera personer som arresterats har blivit 4

kvar i häkten och fängelser utan dom i månader och ibland under flera år. Det
finns även fall där personer inte frigivits trots avtjänat straff.
Även om inga formella restriktioner finns är det förknippat med vissa svårigheter
att resa i Kamerun, bland annat på grund av de mutor som måste betalas vid av
säkerhetstjänsten uppsatta vägspärrar.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det juridiska systemet är en blandning av franska, brittiska och afrikanska
rättstraditioner. De två engelskspråkiga provinserna har ett brittiskt rättssystem,
vilket skiljer sig från rättssystemet i de franskspråkiga provinserna.
Rättsväsendet utgörs av både nationell lagstiftning och traditionell sedvanerätt.
En utredning har tillsatts för att försöka harmonisera de juridiska systemen.
Lagen föreskriver ett oberoende rättsväsende. I verkligheten står rättsväsendet
under starkt inflytande av presidenten och det politiska etablissemanget, även om
domstolsväsendet visat vissa tecken på ökat oberoende. Presidenten utser
domare, i samråd med Supreme Council of the Magistrature. Militärtribunaler
existerar – som även har rätt att i vissa fall höra civila – och visar prov på
partiskhet och godtycke. Det förekommer fängslande av politiskt oppositionella.
Domstolarna är överbelastade, korrumperade och ineffektiva. Landet är ett av de
mest korrumperade i världen vilket medför att straffrihet är vanligt
förekommande. Lagen föreskriver att polisen ska ha en arresteringsorder innan
någon får tas i förvar, men detta respekteras sällan. Häktningstiderna är ofta
långa, och kan uppgå till flera år. Majoriteten av fångarna i fängelserna har aldrig
blivit dömda.
Det finns flera fall när medborgare tar lagen i egna händer, framförallt när det
gäller stölder samt personer som anklagas för häxeri, vilket ofta leder till
lynchningar.

Det traditionella rättsväsendet hanterar civila tvister, främst i familjerelaterade
mål såsom arv- och vårdnadstvister. Många invånare känner inte till sina civila
rättigheter och hänvisas till det traditionella rättsväsendet istället. Traditionell
sedvanerätt innebär i princip lika rättigheter för män och kvinnor, men män kan
begränsa kvinnors rätt till arv och arbete. I vissa fall betraktas kvinnor som mäns
egendom.
7. Straffrihet
Straffriheten har länge varit i det närmaste total för vissa grupper. Straffriheten
beror till stor del på en kombination av bristande resurser och det faktum att
korruption genomsyrar rättsväsendet. Under senare år, och i ökad omfattning, har
emellertid soldater och poliser ställts inför rätta. Flera av åtalen har lett till
fängelsedomar.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Lagen garanterar press- och yttrandefrihet, men i praktiken är dessa friheter
begränsade. Formell censur avskaffades 1997, men journalister och redaktörer är
utsatta för myndigheternas uppmärksamhet. Lagen förbjuder publicering av
"förolämpningar och falska nyheter" vilket används som en förevändning för att
ingripa mot icke-regeringsvänliga journalister. Säkerhetsstyrkor begränsar
yttrande- och mediafriheten genom arresteringar, misshandel, hot och
trakasserier av journalister. Pressen är trots detta frispråkig och kritik mot
regeringen förekommer. Dock förekommer självcensur bland journalister. En hel
del kritik tystas även genom skadeståndsprocesser initierade av regeringen.
Det finns cirka 200 privatägda vecko- eller månadstidningar, flertalet med liten
upplaga och endast cirka 25 som ges ut regelbundet, varav tre är privatägda.
Trots det stora antalet tidningar når dessa en begränsad del av befolkningen,
främst på grund av högt pris och brister i distributionen utanför städerna. Det
finns även privatägda radio- och TV-kanaler. Regeringen har en rigorös kontroll
av etermedia. Radio fortsätter vara det medium som når flest invånare. Det finns
flera stationer som antas vara regimkritiska som sedan flera år vägras
sändningslicens av regeringen. Cirka 20 radiostationer är privatägda och av
dessa är cirka 75 procent koncentrerade till storstäder som Douala och Yaoundé.

Utländsk etermedia är tillåten så länge som den ingår partnerskap med någon
nationell station. Inga restriktioner råder för internettrafik.
Lagen föreskriver såväl mötes- som föreningsfrihet men i praktiken försvåras
och begränsas dessa friheter av regeringen. Den som vill organisera större
möten, demonstrationer eller processioner, ska anmäla detta till myndigheterna i
förväg. I praktiken kräver myndigheterna tillstånd som ibland förvägras för
regimkritiska eller andra möten. Säkerhetsstyrkor har vid vissa tillfällen med
våld förhindrat protestmarscher och regimkritiska demonstrationer.
Religionsfriheten är garanterad i lag och den respekteras överlag.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
De politiska institutionerna i landet är starkt kontrollerade av presidenten som är
både statsöverhuvud och överbefälhavare. Enligt författningen från 1996 utser
denne premiärminister, övriga regeringsmedlemmar, domare samt
provinsguvernörer. De viktigaste regeringsmedlemmarna kommer från
presidentens egen etniska grupp. Premiärministern och regeringen har en
underordnad, verkställande roll. Presidenten väljs i direkta val för en period av
sju år.
Vid de senaste presidentvalen 2004 återvaldes den sittande presidenten Paul Biya
som dominerat den politiska scenen sedan 1982. Valet ansågs ha varit friare och
rättvisare än tidigare genomförda val. Det förekom dock en del oegentligheter
framförallt i samband med väljarregistreringen. Endast en fjärdedel av de
röstberättigade gick till valurnorna och 70 procent av dessa röstade på den
sittande presidenten Biya.
Under 2007 har diskussion pågått om en konstitutionsförändring som skulle ge
presidenten möjlighet till obegränsat antal mandatperioder.
Nationalförsamlingen, som består av en kammare med 180 ledamöter, väljs i
direkta val vart femte år; senaten väljs indirekt. Det finns ingen lag som
förhindrar att kvinnor deltar i det politiska livet men endast 18 parlamentariker
och sex av totalt 61 regeringsmedlemmar är kvinnor. Av ungefär 180 registrerade

politiska partier i landet, bedöms endast tio stycken spela någon verklig roll och
endast fem har platser i nationalförsamlingen. Det dominerande partiet är
kamerunska folkets demokratiska samling, RDPC. Oegentligheter och
organisatoriska brister som tidigare systematiskt gynnade regeringspartiet vid val
förekommer numera endast begränsat. Detta beror delvis på inrättandet av en
valövervakningsmyndighet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Kamerun har ratificerat sju av ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konvention nr 87 och nr 98)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konvention nr 111)
- Förbud mot tvångsarbete (konvention nr 29 och nr 105)
- Förbud mot barnarbete (konvention nr 138 och nr 182)
Lagen möjliggör facklig verksamhet. Samma lag gör dock gällande att
fackförbund måste registreras vilket är i strid med konvention nr 87 som 7
stipulerar att facklig verksamhet kan existera genom deklaration. Regeringen har
infört diverse restriktioner vilka försvårar bildandet av fackföreningar.
Kollektiva förhandlingar tillåts, liksom strejker, efter att obligatorisk medling
misslyckats. Tvångsarbete är förbjudet men förekommer. Arbete är förbjudet för
barn under 14 år men förekommer likväl.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsostandarden i Kamerun är genomgående låg och försämrades under 1990talets ekonomiska kris. Ökade resurser satsas dock åter på hälsosektorn.
Medellivslängden är 50 år för män och 51 år för kvinnor. Av den vuxna
befolkningen (15-49 år) uppges 5 procent vara hiv/aids-smittad.
12. Rätten till utbildning
Utbildningsstandarden i Kamerun sjönk under 1980- och 90-talen från en relativt
hög nivå. Utbildning är obligatorisk upp till 14 års ålder. Under de senaste åren
har regeringen dock tagit ett antal steg för att förbättra tillgången till utbildning,
inklusive program särskilt ämnade för flickor. Av barnen i åldern 6 till 14 år går

81 procent av pojkarna och 72 procent av flickorna i skolan. Det finns stora
regionala variationer i tillgång till utbildning. 76 procent av befolkningen uppges
vara läskunniga.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Kamerun är ett utvecklingsland och enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP
(United Nations Development Programme) lever majoriteten under
fattigdomsgränsen och drygt trettio procent bedöms vara extremt fattiga.
De ekonomiska reformer som landet genomfört har inneburit att man kvalificerat
sig för skuldavskrivning. Fattigdomen har under en längre tid kombinerats med
stark demografisk tillväxt. Skillnader i levnadsstandard mellan regioner och
mellan kvinnor och män är stora i Kamerun. Under de senaste åren har det
ekonomiska läget i landet stabiliserats med en tillväxt på cirka 4-5 procent. På
grund av en skev inkomstfördelning har detta dock inte varit tillräckligt för att
bekämpa den utbredda fattigdomen i landet.
Den utbredda korruptionen har medfört att utländska investeringar är
begränsade. Det finns dock indikationer på att regeringen strävar att förbättra
situationen.
Arbetslösheten, särskilt bland ungdomar, är hög. Ungefär hälften av
befolkningen har tillgång till rent dricksvatten. Ett stort antal barn är undernärda.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Lagen garanterar lika rättigheter för kvinnor och män. I praktiken är dock
kvinnans ställning svag. En man har till exempel möjlighet att förbjuda sin
hustru att yrkesarbeta om det anses vara i familjens intresse. Vidare kan
arvsrätten dras in för kvinnan. I det traditionella samhället och på landsbygden
betraktas kvinnan främst som mannens egendom. Hustrumisshandel
förekommer, särskilt på landsbygden. Det finns inga nationella lagar mot våld i
hemmet. Månggifte är tillåtet för män enligt lag och tradition. Könsstympning

förekommer i tre av landets tio provinser men anses inte utbrett. Även om
könsstympning har kritiserats av regeringen, finns det ingen lag som förbjuder
könsstympning. Människohandel är förbjudet enligt lagstiftningen men
förekommer.
15. Barnets rättigheter
Kamerun har anslutit sig till barnkonventionen men konventionen efterlevs inte
på alla områden. Budgetnedskärningar har drabbat både undervisning och
hälsovård för barn hårt. Giftermål är enligt lag tillåtet från 15 års ålder men det
är inte ovanligt, främst i de norra provinserna, att flickor gifter sig redan vid 12
års ålder. Hälsoproblemen är ofta stora och omfattandet då många flickor blir
gravida redan vid mycket ung ålder. Människohandel med barn är ett betydande
problem. Kamerun är såväl ursprungs- som transit- och mottagarland. Gatubarn
och barnprostitution förekommer främst i de större städerna. Barnarbete
förekommer, främst i de urbana miljöerna och i den informella sektorn.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Kamerun är ett av Afrikas etniskt och språkligt mest komplexa länder.
Diskriminering och konflikter av olika slag existerar. Konflikterna utgör
emellertid inte ett direkt hot mot landets enhet och säkerhet. Det finns cirka 200
olika etniska grupper.
Den engelsktalande minoriteten anser sig marginaliserad och diskriminerad och
önskar ökad autonomi, vilket av och till lett till öppna konflikter med regeringen.
Medlemmar av det anglofona partiet Southern Cameroons National Conference
(SCNC) har trakasserats och arresterats av säkerhetstjänsten i samband med
möten.
Det förekommer spänningar mellan etniska grupper i norr mellan det
dominerande fulanifolket och det marginaliserade kirdifolket vilka lever under
slavliknande förhållanden under fulani. Nigerianska immigranter har utsatts för
trakasserier och diskriminering av företrädare för regimen.

Presidentens egen folkgrupp (bulu/beti) är överrepresenterad inom regering,
förvaltning, säkerhetsstyrkor och i regeringspartiet. Den engelsktalande
minoriteten är underrepresenterad i den offentliga sektorn.
Pygmébefolkningen (baka) utgör en minoritet på mellan 50 000 och 100 000
personer. De åtnjuter samma formella rättigheter som den övriga befolkningen,
men lever i praktiken under svåra omständigheter. De betraktas av den övriga
befolkningen som underlägsna och tvingas leva under slavliknande förhållanden.
Dess kultur och traditionella livsbetingelser hotas inte minst av skogsskövling i
söder.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjudet enligt lag och kan leda till böter eller fängelse upp
till fem år, men straff utdöms sällan. Rapporter rörande de mänskliga
rättigheterna i Kamerun belyser inte situationen för homosexuella, bisexuella
och transpersoner. Inställningen till homosexualitet förefaller dock vara allmänt
fördömande och anses framförallt inte vara ett accepterat beteende i det
traditionella samhället på landsbygden.
18 Flyktingars rättigheter
Kamerun har ratificerat 1951 års flyktingkonvention, och konventionens
rättigheter respekteras i regel. Landet har tagit emot flyktingar från ett stort antal
länder i regionen, flest från Centralafrikanska republiken men även från Nigeria
och Tchad. UNHCR räknar med att 26 000 flyktingar från Centralafrikanska
republiken befinner sig i Kamerun. Flyktingarna har kommit i flera vågor sedan
2005. Flyktingarna tas emot enligt gällande internationella konventioner. Det
förekommer inga rapporter om att flyktingar återsänds till länder där de riskerar
förföljelse. Ansvaret för att bistå flyktingar faller i huvudsak på UNHCR. I juli
2005 antogs en nationell flyktinglag och genom UNHCR:s hjälp ska så
småningom ansvaret för identifiering och registrering av flyktingar övergå helt
till regeringen.
19. Funktionshindrades rättigheter
I Kamerun finns lagar som ger personer med funktionshinder rätt och tillgång till

statliga institutioner, hälsovård och utbildning. Resurserna för insatser på detta
område har dock varit knappa och lagen har inte implementerats. Kamerun har
varken undertecknat eller ratificerat konventionen om rättigheter för personer
med funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter tillåts verka i Kamerun, men
de måste tidvis iaktta försiktighet med vad de rapporterar. Det finns en av staten
tillsatt kommitté för mänskliga rättigheter, Comité national des droits de
l'homme et des libertés (CNDHL), vilken dock anses vara av marginell
betydelse. Regeringen tillåter internationella organisationer såsom Röda Korset
och även andra frivilligorganisationer att i allt större utsträckning besöka
fängelser. De lokala MR-organisationerna har dock svårare att verka och nekas
ofta besöka fängelser och utsätts ibland för trakasserier.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Verksamhet på området för mänskliga rättigheter utförs bland annat inom ramen
för FN-systemet och EU-kommissionen. Ett regionalt FN-centrum för mänskliga
rättigheter har upprättas i Yaoundé.

Mänskliga rättigheter i Ekvatorialguinea
2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
I Ekvatorialguinea, med cirka en halv miljon invånare, har president Teodoro
Obiang Nguema styrt sedan 1979. Situationen karaktäriseras av brist på
rättssäkerhet och respekt för demokratiska processer, utbredd korruption och en
svag statsapparat. Trots att en marginell förbättring noterats under de senaste
åren begås alltjämt grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Tortyr är en
vanlig förhörsmetod, summariska avrättningar förekommer, personer fängslas på
politiska grunder, oberoende organisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter är förbjudna och kränkningar av yttrandefriheten förekommer.
En delegation till Ekvatorialguinea under 2007 med representanter för FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter kritiserade i hårda ordalag
fängelseförhållandena i landet och den utbredda straffriheten.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Ekvatorialguinea har ratificerat följande internationella konventioner om de
mänskliga rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), samt dess
första fakultativa (frivilliga) tilläggsprotokoll om enskild klagorätt. Det andra
fakultativa protokollet om avskaffande av dödsstraffet har varken undertecknats
eller ratificerats.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW). Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt har varken
undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen mot tortyr (CAT). Det fakultativa protokollet om förebyggande
av tortyr har varken undertecknats eller ratificerats.

- Konventionen om barnets rättigheter (CRC). Ekvatorialguinea har ratificerat
tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.
Landet har dock varken undertecknat eller ratificerat tilläggsprotokollet om barn
i väpnade konflikter.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Ekvatorialguinea har varken undertecknat eller ratificerat Romstadgan för
internationella brottmålsdomstolen (ICC). Landet rapporterar inte regelbundet
till de olika konventionskommittéerna.
En delegation med representanter för FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter besökte Ekvatorialguinea i juli 2007.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Ekvatorialguinea har ratificerat konventionen mot tortyr och antog 2006 en lag
som uttryckligen förbjuder tortyr. Trots detta förekommer tortyr och brukas av
säkerhetsstyrkor, polis och fängelsepersonal. Summariska avrättningar
förekommer.
Förhållandena i landets fängelser är undermåliga och i vissa fall livshotande.
Misshandel, undernäring, undermålig hygien eller bristande tillgång till sjukvård
är vanligt förekommande. Representanter från Internationella Röda
Korskommittén (ICRC) har ingått avtal med regeringen om att regelbundet få
besöka fängelser.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är föreskrivet för vissa brott och dödsdomar utfärdas fortfarande. Den
senaste kända avrättningen ägde rum 1997.
Ekvatorialguinea stödde inte det resolutionsförslag mot dödsstraff som EU lade
fram i FN:s generalförsamling under hösten 2007.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Existerande lagar om hur frihetsberövanden får genomföras respekteras inte.
Säkerhetsstyrkorna gör godtyckliga arresteringar och fångar tillåts inte ha

kontakt med omvärlden. Det händer att familjemedlemmar arresteras för att få
misstänkta att överlämna sig till polisen.

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras i allmänhet. Angrepp
mot kyrkor har trots detta förekommit, men de har inte varit systematiska.

Det är vanligt att husrannsakan görs utan tillstånd av domstol. Post censureras
och telefoner avlyssnas hos politiska motståndare. I praktiken förekommer
reserestriktioner, både inrikes och utrikes.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Enligt konstitutionen är Ekvatorialguinea en republik med ett flerpartisystem. All
makt är i realiteten koncentrerad till presidenten. Inga fria och rättvisa val har
hållits sedan självständigheten 1968.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet, som enligt grundlagen är oberoende, kontrolleras i praktiken av
presidenten och regeringspartiet. Korruptionen är utbredd. Domare utnämns och
befordras av regeringen. Det förekommer att avsked sker på oskäliga grunder.
Det finns även uppgifter om att domslut i vissa fall grundats på bekännelser
under tortyr. Fångar utnyttjas även för tvångsarbete. Politiska fångar
förekommer. Den lagstadgade häktningstiden överskrids.
7. Straffrihet
Straffriheten är utbredd och beror troligtvis på en kombination av bristande
resurser och det faktum att korruption genomsyrar rättsväsendet. Det finns
uppgifter om att medlemmar ur såväl landets säkerhetsstyrkor, som polis åtnjuter
straffrihet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Författningen garanterar yttrande- och pressfrihet, men i realiteten begränsar
regeringen dessa friheter. Kritik mot presidenten, säkerhetsstyrkorna eller de
offentliga institutionerna tolereras endast i liten utsträckning. Journalister
tillämpar ofta självcensur. Det finns knappt någon privatägd oberoende media/
press och de få aktörer som finns utsätts för hård statlig kontroll. Radio och TV
är regeringsstyrda. Inga särskilda restriktioner råder för internettrafik.
Författningen garanterar mötesfrihet men tillstånd krävs för möten där fler än tio
personer deltar.
Föreningsfrihet är också garanterad i författningen, men den är kringgärdad av
restriktioner. Frivilligorganisationer tillåts endast arbeta med vissa frågor, dock
inte med mänskliga rättigheter.

De val som genomförts har varit manipulerade. Oppositionskandidater har
gripits och misshandlats och valhemligheten har inte respekterats.
Oppositionskandidater som trots detta blivit valda har hindrats från att fullgöra
sina uppgifter. Oppositionen är svag. Det enda oberoende oppositionspartiet är
litet och saknar de resurser som krävs för att kunna utgöra något reellt hot mot
den sittande makten. Vallagen förbjuder koalitioner mellan politiska partier.
Val till den lagstiftande församlingen ska hållas under 2008 och presidentval
planeras till 2009.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Författningen garanterar rätten att bilda fackföreningar och landets första
fackförening fick legal status år 2000. Lagen förbjuder emellertid strejker.
Lagen förbjuder slav- eller annat tvångsarbete, men fångar utnyttjas ofta för
sådant arbete. Arbete för barn under fjorton år är förbjudet, men det förekommer
ofta, särskilt inom jordbruket.
Ekvatorialguinea har ratificerat ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) åtta
centrala konventioner om mänskliga rättigheter:
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konvention nr 87 och nr 98).
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konvention nr 100 och nr 111).
- Förbud mot tvångsarbete (konvention nr 29 och nr 105).
- Förbud mot barnarbete (konvention nr 138 och nr 182).
Tillämpning av dessa konventioner är bristfällig.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälso- och sjukvården i Ekvatorialguinea är eftersatt. I städerna finns viss
grundläggande sjukvård. Förväntad livslängd är omkring femtio år och
barnadödligheten är hög. Många barn lider av undernäring. Malaria, kolera, 5
dysenteri och tyfus är vanliga sjukdomar. Av den vuxna befolkningen (15-49 år)
uppges drygt tre procent leva med hiv/aids.

födda inom äktenskapet mannen medan kvinnan får vårdnaden om barn som
fötts utanför äktenskapet.

12. Rätten till utbildning
Rätten till utbildning finns stadgad i författningen, men utbildningsväsendet är i
dåligt skick. Av befolkningen uppges 87 procent vara läskunniga och drygt 80
procent av barnen vara inskrivna i skolan, en mindre andel flickor än pojkar.
Endast en fjärdedel av barnen fortsätter sin skolgång efter årskurs fem.

I september 2004 antogs en lag som förbjuder människohandel. Handel med
kvinnor, barn och män förekommer dock fortfarande .

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Ekvatorialguinea är ett av de länder i världen med snabbast ekonomisk tillväxt,
främst tack vare landets stora oljetillgångar. BNP per capita uppskattas till drygt
7000 USD. Den rikedom som oljetillgångarna genererar hamnar dock i händerna
på den politiska eliten och majoriteten av befolkningen lever i fattigdom.
Ekvatorialguinea är placerat på 127:e plats av totalt 177 länder i UNDP:s Human
Development Index (FN:s fattigdomsindex) för 2007.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Författningen garanterar lika rättigheter för kvinnor och män, men i praktiken är
kvinnans ställning svag. Hustrumisshandel är förbjudet men vanligt
förekommande. Våldtäkt är förbjudet enligt lag.
Månggifte är vanligt. Kvinnan har i princip ingen rätt att ärva mannen. Om
äktenskapet upplöses, till exempel vid skilsmässa, måste kvinnans familj lämna
tillbaka brudgåvan till mannens familj. Om detta inte görs kan kvinnan, eller
någon i hennes familj, fängslas. Vid skilsmässa tillfaller vårdnaden om barn

Kvinnor får genomgående sämre utbildning än män. Det finns mycket få kvinnor
i den offentliga förvaltningen och i politiken. I parlamentet är under tjugo
procent av ledamöterna kvinnor.

15. Barnets rättigheter
Ekvatorialguinea har anslutit sig till barnkonventionen, men har inte vidtagit
några särskilda åtgärder för att respektera dess efterlevnad. Skolgång är
obligatorisk upp till fjorton års ålder, men garanteras inte i praktiken. Hälsonivån
bland barn är dålig och dödligheten hög. Barnarbete förekommer.
Barnprostitution existerar men är ovanligt. Handel med barn är förbjudet enligt
lag men förekommer ändå. Det finns gatubarn, främst i huvudstaden.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Den etniska grupp presidenten tillhör (fang) favoriseras regelmässigt och
monopoliserar den politiska och ekonomiska makten i landet. Utlänningar,
särskilt från andra afrikanska länder, utsätts emellanåt för trakasserier.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Rapporter rörande de mänskliga rättigheterna i Ekvatorialguinea belyser inte de
homosexuellas, bisexuellas och transsexuellas situation och någon tillförlitlig
information har inte funnits att tillgå.
18 Flyktingars rättigheter
Ekvatorialguinea har ratificerat 1951 års konvention och protokollet från 1967
om flyktingars rättsliga ställning. Endast enstaka flyktingar har sökt och fått asyl
i Ekvatorialguinea. Landet samarbetar med FN:s flyktingorgan, UNHCR.

19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga lagar som diskriminerar personer med funktionshinder men inte
heller regler som skyddar dem.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Inga inhemska frivilligorganisationer för mänskliga rättigheter finns. Det finns en
lag om frivilligorganisationer, vilken är restriktiv och anger inom vilka områden
organisationer får arbeta. Mänskliga rättigheter tillhör inte de tillåtna
ämnesområdena. Det finns inte heller några utländska frivilligorganisationer som
arbetar med frågor rörande mänskliga rättigheter i landet. Däremot har en
öppning kunnat skönjas i samarbetet mellan några internationella 7
organisationer och regeringen. Bland annat har både FN:s barnfond (UNICEF)
och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) tillåtits organisera aktiviteter rörande
människohandel, skydd av barn, seminarier om mänskliga rättigheter och
ekonomisk utveckling. En regeringskontrollerad nationell kommission för
mänskliga rättigheter (CNDH) finns, men rapporterar mycket sällan.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Insatserna för mänskliga rättigheter i Ekvatorialguinea är begränsade. FN-organ
har tillsammans med regeringen genomfört vissa aktiviteter rörande mänskliga
rättigheter. EU-kommissionens delegation i Gabon är sidoackrediterad i
Ekvatorialguinea.

Mänskliga rättigheter i São Tomé och
Principe 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den demokratiska republiken São Tomé och Principe består av huvudöarna
São Tomé och Principe, samt ett antal mindre kringliggande öar i Guineabukten
utanför Afrikas sydvästra kustlinje. De 160 000 invånarna bor i huvudsak på
två öar med en sammanlagd yta av 1 000 kvadratkilometer. Levnadsstandarden
i öriket är låg och fattigdomen är utbredd. Under år 2006 genomfördes fria och
rättvisa parlaments- och presidentval. Under 2007 ockuperade polisens
specialstyrkor polisbyggnaden, men i allmänhet bedöms de civila myndigheterna
ha kontroll över polis och militär.
Staten bedöms i allmänhet ha för avsikt att respektera de mänskliga rättigheterna
även om bland annat administrativa brister i rättsväsendet, omfattande
korruption, straffrihet, våldsanvändning, diskriminering av kvinnor och personer
som lever med hiv/aids, barnarbete och dåliga arbetsförhållanden förekommer.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Sao Tomé och Principe har ratificerat:
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), men inte de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt
− Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter
− Flyktingkonventionen, Convention Related to the Status of Refugees, samt det

tillhörande protokollet från 1966
Sao Tomé och Principe har undertecknat, men ej ratificerat:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), liksom de fakultativa
protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen mot tortyr, Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
São Tomé och Principe har ännu inte undertecknat:
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (öppnades för
undertecknande 2007)
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances (öppnades för
undertecknande 2007)
São Tomé och Principe har enligt uppgift inte bjudit in någon av FN:s särskilda
rapportörer för de mänskliga rättigheterna till öriket.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Dödsstraffet avskaffades i samband med den nya grundlagen som tillförsäkrar
den enskilde rätten till liv och förbjuder användandet av tortyr eller annan
grym behandling.
Det finns uppgifter om att omild behandling förekommer såväl från polisen
som i fängelserna. Förhållandena i landets fängelser är svåra. Många av
fängelserna är överbelastade och det är ofta brist på mat.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet är avskaffat.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det förekommer ingen känd rapportering om godtyckliga frihetsberövanden i
São Tomé och Principe. Polisen tycks i allmänhet respektera att tvångsmedel i
brottsundersökningar enligt lagen inte får företas utan medgivande av
justitieministeriet, exempelvis när det gäller husrannsakan.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen tillförsäkrar yttrandefrihet, föreningsfrihet, församlingsfrihet och
religionsfrihet samt rätten att ansluta sig till politiska och fackliga organisationer.
Regeringen respekterar i regel dessa rättigheter.
Det finns både statliga och oberoende medier som enligt uppgift verkar fritt.

Inga administrativa hinder eller restriktioner tillämpas när det gäller resor inom
landet eller till utlandet.

Det gäller även internationella medier som verkar i landet. De politiska partierna
ger då och då ut nyhetsbrev och presskommunikéer, ofta med kritik mot
regeringen och varandra.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Grundlagen innehåller klara regler om ett oberoende rättsväsende.

Det förekommer inga statliga begränsningar i användandet av Internet.
Tillgången är dock begränsad.

Medborgarna tillförsäkras ett rättvist rättegångsförfarande, rätten till juridiskt
biträde samt möjligheten till överklagande.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den gällande författningen trädde i kraft 1990 efter en folkomröstning.
Författningen delar den verkställande makten mellan presidenten och
premiärministern. Presidenten utser premiärministern, som i sin tur utser
övriga ministrar i regeringen. Den lagstiftande makten ligger hos
nationalförsamlingens

Rättssystemet är uppbyggt efter portugisiskt mönster med högsta domstolen,
Tribunal Supremo, som högsta dömande instans. I första instansen finns tre
domstolar. Ett generellt problem inom rättssystemet är att få tjänstemän har
tillräcklig utbildning. Dessutom är de i regel lågt avlönade vilket medför risk
för korruption. Rättsväsendet lider därtill brist på budgetmedel för att bedriva
en effektiv verksamhet.

55 ledamöter, men presidenten har rätt att hindra lagar genom veto.
Detta faktum har varit en källa till de många konflikter som skakat den politiska
scenen sedan president Fradique de Menezes tillträde 2001.

En relativt stor mängd framstående politiker dömdes under enpartistaten
(1975-1991) till exilstraff. De är numera välkomna att återvända till hemlandet.
Exilstraffet avskaffades i och med den nya grundlagen.

I mars år 2006 hölls parlamentsval med ett valdeltagande runt 50 procent.

7. Straffrihet
Rättsväsendet är i princip fristående från staten, men kan i praktiken utsättas
för påtryckningar och manipulation för att passa innehavare av högre offentliga
ämbeten. Straffrihet uppges förekomma.

I några av valdistrikten uppmanades väljare att bojkotta valen för att markera
sitt missnöje med att politikerna inte hade uppfyllt tidigare vallöften om att
installera el och vatten och andra tjänster. Förespråkarna av en bojkott hindrade
också väljare från att komma till valurnorna, vilket ledde till att myndigheterna
beslöt att nästan 10 000 väljare skulle få en andra chans att avlägga sin röst
den 2 april.

Parlamentet domineras av det ledande partiet Förnyelsekrafternas demokratiska
rörelse - Partiet för demokratisk samling (MDFM-PCD), med nära band
till presidenten samt Frihetsrörelsen för São Tomé och Principe (MLSTP) och
Oberoende demokratisk handling (ADI).
I presidentvalet den 30 juli återvaldes den förmögne, 64-årige kakaoodlaren
Fradique de Menezes (med stöd av MDFM-PCD) med 60 procent av rösterna
till ännu en presidentperiod. Hans främste utmanare, Patrice Trovoada från
ADI, fick knappt 39 procent. Valdeltagandet var 63 procent och enligt utländska
observatörer förlöpte valet lugnt och enligt internationella standarder.
Den politiska makten i Sao Tomé och Principe är begränsad till en liten grupp
av enskilda personer och familjer som utgör landets politiska och ekonomiska
elit. Korruptionen anses allmänt vara omfattande.
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10. Rätten till arbete och relaterade frågor
São Tomé och Principe har ratificerat Internationella arbetsorganisationen
ILO:s (International Labour Organizations) åtta centrala konventioner om de
mänskliga rättigheterna. Majoriteten av befolkningen bor i och omkring
huvudstaden
São Tomé. Arbetslösheten är hög. En stor andel av befolkningen är
statligt anställd eller arbetar inom jordbruks- och fiskerinäringarna. São Tomé
och Principe är för närvarande ett av världens fattigare länder och erhåller ett
visst utvecklingsbistånd.
Förhållandena på kakaoplantagerna – i praktiken den största arbetsgivaren i
São Tomé och Principe – är svåra. Lönenivån är mycket låg.
Arbetsveckan uppgår formellt till 40 timmar. Anställda – i privat såväl som
offentlig tjänst – har enligt lag rätt till rimliga hälso- och säkerhetsförhållanden
på arbetsplatsen. Regeringen är ansvarig för att lagen tillämpas, men i realiteten
är de åtgärder som vidtas otillräckliga.
Någon diskriminering i arbetslivet på grund av kön, hudfärg, religion eller

politisk åsikt har inte uppmärksammats.
Det finns inga rapporter om tvångsarbete, som också är förbjudet enligt lag.
Grundlagen ger medborgarna rätt att bilda fackföreningar och förhandla om
löner, men eftersom staten ännu är en av de viktigaste arbetsgivarna dikteras
oftast villkoren därifrån. Det existerar endast två fackföreningar.
Strejkrätten är inskriven i grundlagen, men ILO har tidigare kritiserat regeringen
för dess krav på två tredjedelars majoritet när anställda fattar beslut om att
gå ut i strejk.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Runt tio procent av landets utgifter (år 2004) går till hälsovård, men det råder
brist på utbildad sjukvårdspersonal och landet är beroende av bistånd utifrån
för att kunna hålla sjukhusen i drift. Av 1 000 födda barn dör i genomsnitt 53
under sitt första år. Medellivslängden är 65 år. 13 procent av barnen under 5 år
uppges lida av undernäring
12. Rätten till utbildning
Resurserna till utbildningssektorn är knappa. Tilldelningen av budgeten uppgår
till mindre än 10 procent och behovet av internationellt bistånd är stort. All un6
dervisning upp till 15 år är kostnadsfri och i princip obligatorisk. Någon skillnad
härvidlag mellan flickor och pojkar har inte rapporterats.
Generellt lider skolsystemet av resurs- och personalbrister, vilket får omfattande
följder för utbildningsnivån i landet. Enligt tillgänglig statistik har endast
hälften av alla invånare genomgått fyra års skolgång och en tredjedel åtta år.
I nuvarande generation är det dock 87 procent som har gått fyra år i skolan.
Undervisningen anses hålla låg kvalitet och sker för det mesta endast några
timmar om dagen. Skolbyggnaderna är i många fall i dåligt skick och utbildning
upp till sjätte klass ges endast i provinshuvudstäderna. Endast hälften av lärarna
i grundskolan är utbildade i sitt yrke. Det finns inga universitet i landet.

När det gäller rätt till undervisning förekommer varken några kända skillnader
mellan flickor och pojkar eller mellan olika befolkningsgrupper. Befolkningen
är relativt homogen och några etniska minoriteter i egentlig mening finns inte i
São Tomé och Principe.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
São Tomé och Principe är ett av världens fattigare länder och ligger på plats
123 i FN:s utvecklingsprogram UNDP:s utvecklingsindex. Inkomsten per
capita uppgår till ungefär 419 US-dollar om året. Tillgången på bostäder
förefaller
vara tillfredsställande, men dessa är inte av högre standard. 21 procent av
befolkningen uppges sakna tillgång till rent vatten. Generellt förekommer det
inte någon skillnad mellan män och kvinnor eller mellan olika
befolkningsgrupper när det gäller rätten till en skälig levnadsstandard.
São Tomé och Principe har ingått ett avtal med Nigeria om utvinning av råolja
i havet. När detta avtal omvandlas i handling och om oljeindustrin får fotfäste i
São Tomé och Principe kommer inte enbart arbetsmarknaden utan hela samhället
att förändras i grunden.
Oljeinkomsterna utgör en källa till konflikter mellan regeringen på São Tomé
och den mycket fattiga befolkningen på Principe, som kritiserar regeringen för
bristande intresse för ön. Oljefyndigheterna finns i Principes territorialvatten
vilket, mot bakgrund av utvecklingen i Angola och Nigeria, föranleder oro att
framväxten av separatiströrelser kan leda till ökade spänningar mellan öarna.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
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14. Kvinnors rättigheter
Grundlagen ger kvinnor samma rättigheter som män. Misshandel av kvinnor
har dock lyfts fram som ett omfattande problem. Under 2007 antogs en lag om
förbud mot våld i hemmet. Det existerar vidare lagstiftning som garanterar
kvinnor rätt till samma lön och behandling i övrigt på arbetsplatsen som män.

Kvinnors läskunnighet är bland de yngre något lägre än för männen (92 procent
jämfört med 95 procent), men bland de äldre betydligt lägre bland kvinnor
än män (26 procent jämfört med 76 procent).
15. Barnets rättigheter
São Tomé och Principe ratificerade barnkonventionen 1991. I anslutning till
detta inrättades en nationell kommission med syfte att utarbeta ett
handlingsprogram.
I dag finns dock inga uppgifter om existensen av ett sådant dokument,
eller om lagstiftningen givit resultat efter ratificeringen.
Av befolkningen är 41 procent yngre än 15 år. I ett afrikanskt perspektiv är
barnadödligheten relativt låg. Gatubarn och barnarbete förekommer, även om
lagen bestämt en minimiålder på 14 år för att ta arbetsanställning. Åldersgränsen
för särskilt riskfyllda eller tunga arbeten är 18 år. Underåriga får arbeta högst
sju timmar om dagen, alltså max 35 timmar i veckan.
Det finns ingen känd rapportering om att handel med barn skulle förekomma.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Befolkningen är relativt homogen. Enligt grundlagen har alla samma rätt
oavsett ras, hudfärg, etnisk härkomst, sexuell läggning, religiös, politisk eller
annan åskådning. Invandrare kommer i huvudsak från Angola, Kap Verde och
Nigeria. De åtnjuter samma rättigheter som tomeaner, men fråntogs genom en
ändring i vallagen 1996 rättigheten att rösta.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte uttryckligen förbjudet enligt lag; dock finns uppgifter
om att strafflagens förbud mot upprepade handlingar i strid med naturens
ordning tolkas som ett förbud. Inga uppgifter är kända på rapporter om
förföljelse av homo-, bi- eller transsexuella.

18 Flyktingars rättigheter
São Tomé och Principe har undertecknat FN:s flyktingkonvention. Den
nationella lagstiftningen förefaller dock inte ge flyktingar några uttryckliga
garantier. Samtidigt finns inte några uppgifter om att flyktingar skulle ha
återsänts till länder där de riskerar att utsättas för övergrepp. Landet samarbetar
med UNHCR (FN:s flyktingfond) flyktingströmmar till eller från landet
är kända. Det finns heller inga internflyktingar.
19. Funktionshindrades rättigheter
Öppen diskriminering av funktionshindrade har inte rapporterats. Åtgärder för
att uppmärksamma funktionshindrade personers situation finns veterligen inte.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det civila samhället på São Tomé och Principe är litet och outvecklat. Ett visst
stöd från internationella organisationer ges för att utveckla civilsamhällets
kapacitet att följa upp hanteringen av de potentiella oljeinkomsterna.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett antal bilaterala biståndsgivare är verksamma i São Tomé och Principe.
Även FN, Världsbanken, IMF (Internationella valutafonden) och EU bland
annat ger stöd till fattigdomsbekämpning och kapacitetsutveckling. Sverige har
få kontakter med São Tomé och Principe.

Mänskliga rättigheter i Gabon 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen rörande de mänskliga rättigheterna i Gabon är oroväckande.
Tortyr förekommer och förhållandena på landets fängelser är undermåliga.
Rättsväsendet har allvarliga brister. Press- och yttrandefriheten är begränsad,
likaså föreningsfriheten. Människohandel förekommer liksom tvångs- och
barnarbete. Korruptionen är utbredd. Kvinnans ställning är svag och
diskriminering mot kvinnor är vanligt förekommande.
Vad gäller det politiska styret domineras landet av president Omar Bongo som
suttit vid makten sedan 1967. Maktstrukturen har byggt på en balans mellan
etniska grupper och ett nätverk av personer som är lojala mot presidenten.
Senaste presidentvalet ägde rum den 27 november 2005. Den sittande
presidenten Omar Bongo fick då uppemot 80 procent av rösterna.
I samband med presidentvalet 2005 förekom anklagelser om bland annat
manipulerade röstlistor och oproportionerligt stor tillgång för presidenten till
media i valkampanjen. I december 2007 skedde en regeringsombildning. Landets
opposition är inte tillräckligt välorganiserad för att utgöra ett reellt alternativ till
den sittande presidenten.
Gabons författning garanterar formellt de fri- och rättigheter som man finner i
demokratiska samhällen. Respekten för dessa fri- och rättigheter är dock i
praktiken begränsad. Landets säkerhetsstyrkor fortsätter att begå övergrepp, dock
i mindre omfattning än tidigare. Straffriheten är utbredd.
Gabon avskaffade dödsstraffet under 2007.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Gabon har ratificerat följande centrala konventioner på de mänskliga
rättigheternas område:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) dock inte de
två fakultativa protokollen (tilläggsprotokoll) om enskild klagorätt och
avskaffandet av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr (CAT) men inte dess fakultativa protokoll om
förebyggande av tortyr som endast har undertecknats.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt det fakultativa protokollet om
barn i väpnad konflikt. Det fakultativa protokollet om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi har undertecknats.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Gabon har endast sporadiskt rapporterat till konventionskommittéerna.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Författningen förbjuder tortyr och grym eller omänsklig behandling. Förbudet
verkar i huvudsak respekteras av statsmakten samtidigt som uppgifter gör
gällande att polisen och säkerhetsstyrkorna ibland tillgriper våld för att
framtvinga bekännelser. FN:s flyktingorgan, UNHCR har bekräftat rapporter om
att säkerhetsstyrkorna ska ha trakasserat flyktingar.
Förhållandena i landets fängelser är undermåliga. Fängelserna är överbefolkade
och det finns stora brister när det gäller hygien, tillgång till läkarvård och
mediciner samt livsmedel. 3

4. Dödsstraff
Gabon avskaffade dödsstraffet under 2007.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Författningen innehåller förbud mot övervakning av enskilda personer,
husrannsakan, censur av post och avlyssning av telefonsamtal utan
bemyndigande från domstol. Detta respekteras inte alltid av myndigheterna. Det
finns uppgifter om att godtyckliga frihetsberövanden förekommer. Lagen
föreskriver att en anhållen person skall ställas inför häktningsdomare inom 48
timmar efter gripandet, men det respekteras sällan.
Rapporter finns om flera frihetsberövanden av politiskt oliktänkande de senaste
åren.
Reserestriktioner förekommer för gifta kvinnor som måste ha sin makes
godkännande vid utrikesresor. Dessa restriktioner tillämpas inte alltid.
Rörelsefriheten begränsas ibland av att polis och militär sätter upp vägspärrar för
att utkräva mutor. Rapporter gör gällande att utfärdandet av pass kan ta lång tid.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna är självständiga enligt författningen men manipuleras ofta av
statsapparaten. Domstolarna är underbemannade och de rättsliga förfarandena
drar ut på tiden. Presidenten kan både utse och avskeda domare. Likhet inför
lagen är garanterad i författningen. Den utbredda korruptionen inom
rättsväsendet har dock negativa konsekvenser för det praktiska genomförandet
av principen om allas likhet inför lagen.
7. Straffrihet
Straffriheten är utbredd när det gäller övergrepp som begås av medlemmar av
säkerhetsstyrkorna eller andra myndighetspersoner.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Författningen garanterar press- och yttrandefrihet. Det finns ett tiotal privatägda

tidskrifter samt även privatägda radio- och TV-kanaler. Utländska tidningar får
säljas utan hinder. Kritik mot regeringen samt presidenten förekommer även om
regeringen ingriper genom utgivningsförbud om man anser att åsikterna är alltför
regimkritiska. Det förekommer också rapporter om att journalister har blivit
trakasserade och hotade av ministrar efter att ha uttryckt kritik mot regeringen.
Självcensur bland journalister är vanligt förekommande. Inga restriktioner råder
för internettrafik.
Förenings- och religionsfrihet är föreskrivet i författningen men efterlevs inte
alltid i praktiken.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
De politiska institutionerna i landet är starkt kontrollerade av presidenten och
regeringspartiet Parti Démocratique Gabonaise (PDG). Presidenten väljs i
direkta val för en period av sju år. År 2003 genomfördes en ändring av landets
författning. Ändringen möjliggör bland annat för en sittande president att
kandidera till fler än två presidentperioder om sju år vardera. Senaste
presidentvalet hölls den 27 november 2005. Den sittande presidenten Omar
Bongo fick då uppemot 80 procent av rösterna, valdeltagandet uppskattas dock
ha varit lågt. Anklagelser om manipulerade röstlistor, felaktig användning av
regeringens resurser inför valet och oproportionerligt stor tillgång för
presidenten till media i valkampanjen, förekom.
Regeringsombildning skedde i december 2007. Lokalval planeras till april 2008,
efter att ha skjutits upp under 2007.
Nationalförsamlingen väljs i direkta val och senaten indirekt. Premiärministern
utses av presidenten.
Det finns inga restriktioner för kvinnors deltagande i det politiska livet, men
endast en liten del av parlamentets och regeringens medlemmar är kvinnor.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Tvångsarbete är förbjudet men förekommer i hemmen liksom inom jordbruket.
Arbete är förbjudet för barn under sexton år, men överträdelser är vanliga. Lagen
om arbetsrätt reglerar arbetsförhållanden och föreskriver en rad rättigheter för
arbetstagaren, bland annat rätten till en minimilön. Arbetslösheten är högre bland
kvinnor än bland män.
Facklig verksamhet, kollektiva förhandlingar och strejker tillåts. Mot bakgrund
av ett stort antal strejker under de senaste åren har presidenten slutit ett avtal om
strejkstillestånd med fackförbunden, vilket innebär att flertalet fackförbund lovat
att inte strejka under en treårsperiod i utbyte mot att regeringen tillmötesgår
fackförbunden på diverse områden.
Gabon har ratificerat sju av ILO:s (International Labour Organization) åtta
centrala konventioner om mänskliga rättigheter:
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konvention nr 87 och nr 98).
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konvention nr 100 och nr 111).
- Förbud mot tvångsarbete (konvention nr 29 och 105).
- Förbud mot de värsta formerna av barnarbete (konvention nr 182).
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den förväntade livslängden är 57 år. Barnadödligheten är hög. Det har inte varit
möjligt att få fram uppdaterad information om Gabons situation vad gäller
tillgång till sjukvård och andra frågor relaterade till rätten till bästa uppnåeliga
hälsa.
12. Rätten till utbildning
Gabon har en relativt god utbildningsstandard. En del av Gabons oljeintäkter har
använts till att bygga skolor och att betala lärarlöner, även på landsbygden.
Utbildning är obligatorisk upp till sexton års ålder, men i praktiken är mindre än
50 procent av barn i grundskoleåldern inskrivna. Av befolkningen uppges 64
procent av kvinnorna och 78 procent av männen vara läskunniga.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Gabon har förhållandevis hög BNP per capita och stadig tillväxt, men en mycket
ojämn inkomstfördelning innebär dock att majoriteten av Gabons befolkning
lever i fattigdom. Särskilt allvarlig är situationen på landsbygden. Gabon hamnar
på 119:e plats av 177 länder i UNDP:s Human Development Index (FN:s
fattigdomsindex) för 2007.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Författningen garanterar lika rättigheter för kvinnor och män, men i praktiken är
kvinnans ställning svag. Ojämlikheten är djupt rotad i familjestrukturen, vilket
avspeglas i resten av samhället. Hustrumisshandel är vanligt förekommande,
särskilt på landsbygden. Månggifte är tillåtet och utbrett.
Våldtäkt kan enligt lag ge mellan fem och tio års fängelsestraff, men våldtäkt
leder sällan till åtal. Våldtäktsoffer får endast ytterst begränsat rättsligt och
medicinskt stöd.
Könsstympning är inte förbjudet, men utförs i regel inte på gabonesiska flickor.
Däremot förekommer könsstympning bland flyktingar och immigranter från de
delar av Afrika där denna sedvänja är utbredd.
Det finns ingen lag som förbjuder sexuella trakasserier.
Människohandel är ett allvarligt problem i Gabon. Framförallt flickor från
Västafrika används som arbetskraft i den informella sektorn. Sexuellt utnyttjande
är vanligt förekommande. Det finns ingen lagstiftning som förbjuder
människohandel i Gabon och regeringen har förhållit sig passiv till problemet.
Ett samarbete har dock inletts med EU och Unicef (FN:s barnfond) för att
bekämpa människohandeln.

Enligt lag skall kvinnor ha lika rätt till utbildning och egendom, men
diskriminering förekommer, särskilt på landsbygden.
15. Barnets rättigheter
Gabon har anslutit sig till FN:s barnkonvention, vilket dock inte nämnvärt har
påverkat landets lagstiftning på området. FN:s kommitté för barnets rättigheter
konstaterar att landets ekonomiska situation samt brist på kvalificerad personal
har en negativ inverkan på landets möjligheter att fullgöra sina åtaganden.
Existerande lagar och sedvänjor är inte heller alltid förenliga med vad som
stadgas i barnkonventionen. Barn, i synnerhet från fattigare förhållanden, blir
ofta utnyttjade i både ekonomiska och sexuella syften.
Lagstiftningen förbjuder barnarbete och åtal har förekommit mot
människohandel med barn och utnyttjande av barn för arbete.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Gabons befolkning på en miljon invånare är uppdelad i ett antal etniska grupper,
varav fyra grupper dominerar. Presidenten har försökt balansera inflytandet
mellan dem, även om hans egen grupp, bateke, är överrepresenterad inom armén
och säkerhetsorganen. Pygmébefolkningen har formellt samma rättigheter som
den övriga befolkningen men lever i praktiken under svåra omständigheter och
utanför de formella ekonomiska och politiska sfärerna. Från regeringen görs inga
större ansträngningar för att förbättra deras villkor och öka deras inflytande.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Någon tillförlitlig information om situationen för homo-, bi- eller transsexuella
personer i Gabon har inte funnits att tillgå. Däremot finns uppgifter om att 7
kulturen i landet inte är särskilt tolerant vad gäller homo-, bi- och transsexualitet.
18 Flyktingars rättigheter
Gabon har framför allt tagit emot flyktingar från Republiken Kongo och från
Västafrika. Landet har ratificerat 1951 års flyktingkonvention, men UNHCR

(FN:s flyktingorgan), som i praktiken har ansvar för att bistå flyktingarna
tillsammans med andra internationella organisationer, uppger att de får in flera
rapporter varje dag om trakasserier av flyktingar utförda av säkerhetsstyrkorna.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga lagar som diskriminerar personer med funktionshinder, men inte
heller regler som skyddar dem. Det leder till att personer med funktionshinder
har svårt att få del av landets begränsade resurser. Funktionshindrade personer är
socialt diskriminerade och har svårt att få adekvat vård samt att hitta ett arbete.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Frivilligorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter tillåts att verka i
landet. Inrikesministern stängde dock i slutet av året tillfälligt ett antal
frivilligorganisationer, med motiveringen att de ägnat sig åt politisk verksamhet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Politisk dialog förs mellan Gabons regering och EU. Dialogen inkluderar även
mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter i Republiken Kongo
2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Sedan 1990-talet har Republiken Kongo präglats av oroligheter och strider
mellan regeringen och den beväpnade oppositionen. Situationen i landet har
stabiliserats och säkerhetsläget har förbättrats ytterligare under året. Trots vissa
framsteg under 2007 förekommer alltjämt allvarliga kränkningar av de
mänskliga rättigheterna.
Korruptionen är utbredd. Statligt anställda är underbetalda och kränkningar av
mänskliga rättigheter sker i samband med tjänsteutövning. Rättssystemet och
säkerhetssektorn är korrupta, underfinansierade och överbelastade.
Straffriheten är fortsatt utbredd. Fängelseförhållandena är svåra, många sitter
fängslade långa perioder utan domstolsprocess.
Makten är koncentrerad till presidenten och oppositionen har begränsade
möjligheter att verka. Omdiskuterade parlamentsval hölls sommaren 2007,
men någon ny regering bildades inte förrän i december. Regeringen
kontrollerar i stor utsträckning etermedia, och pressfriheten inskränks ibland.
Våld mot och diskriminering av kvinnor förekommer. Etnisk diskriminering av
ursprungsbefolkningen har fått ökad uppmärksamhet under året.
Oljeindustrin genererar stora inkomster till landet, men rikedomarna kommer
inte folket till del. En stor del av befolkningen lever i svår fattigdom.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Republiken Kongo har ratificerat följande centrala konventioner vad gäller de

mänskliga rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),
samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Kongo har inte
ratificerat det fakultativa protokollet om avskaffandet av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
(ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
(CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW), men inte det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT), men inte det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), men inte de båda
tillhörande protokollen om barn i väpnad konflikt och om handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi.
- Konventionen om funktionshindrade personers rättigheter. Den har
däremot inte ratificerats.
- Flyktingkonventionen, samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
- Landet uppfyller inte rapporteringsskyldigheten till
konventionskommittéerna.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inbördeskriget på 1990-talet innebar grova brott de mänskliga rättigheterna.
Såväl regeringstrupper som milis gjorde sig skyldiga till utomrättsliga eller
summariska avrättningar, våldtäkter och misshandel. Trots en fredlig
utveckling de senaste åren förekommer allvarliga kränkningar av mänskliga
rättigheter i Republiken Kongo.
Författningen förbjuder såväl tortyr som slaveri. Rapporter gör dock gällande

att tortyr i olika former förekommer. Det finns uppgifter om att både
säkerhetsstyrkor och polisstyrkor utsätter misstänkta brottslingar för våld, hot
och tortyr under förhör.
Fängelseförhållandena i Kongo är undermåliga med allvarliga brister vad gäller
hygien, mathållning och sjukvård. Häktade och dömda vistas ibland i samma
lokaler. Man särskiljer inte heller alltid kvinnor från män och ungdomar från
vuxna. Misshandel, hot och utpressning förekommer. Förhållandena är något
bättre i fängelserna i de största städerna Brazzaville och Pointe Noire.
Internationella organisationer och lokala frivilligorganisationer tillåts besöka
landets fängelser.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är inte förbjudet enligt lag, men ett moratorium råder sedan slutet
av 1970-talet. Kongo stödde inte resolutionen om ett moratorium av
dödsstraffet som antogs i FN:s generalförsamling hösten 2007.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Olaga frihetsberövanden utförda av säkerhetsstyrkorna förekommer. Längre
häktningstider än vad som är föreskrivet i lag är vanligt. Rapporter gör gällande
att människor hålls frihetsberövade utan att ställas inför rätta.
Säkerhetsstyrkorna uppges ta emot mutor, samt stjäla och utöva utpressning
mot delar av civilbefolkningen.
Det finns inga reserestriktioner vare sig det gäller inrikes eller utrikes resor.
Säkerhetsläget och därmed rörelsefriheten har under senare tid förbättrats i den
konfliktdrabbade Poolregionen.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet är korrupt, ineffektivt och underdimensionerat. Det råder brist
på utbildade jurister och domare. Regeringen utövar påtryckningar på
domstolarna. Oppositionella har dömts till stränga fängelsestraff, medan
straffriheten är utbredd för regimtrogna.

Rättsväsendet präglas sedan kolonialtiden av det franska systemet. Traditionell
sedvanerätt styr dock fortfarande i tvister som gäller till exempel familj,
egendom och arv. I Kongo finns lokala domstolar, appellationsdomstolar,
Högsta domstolen samt en författningsdomstol. De två sistnämnda skapades i
samband med antagandet av en ny konstitution år 2002. Presidenten har
betydande makt över utnämningen av domare till författningsdomstolen.
Parallellt finns militärdomstolar som hanterar brott begångna av militärer eller
poliser.
Det händer att människor tar lagen i egna händer, exempelvis då tjuvar
ertappas på bar gärning.
En kommission för mänskliga rättigheter, Commission Nationale des Droits de
l’Homme (CNDH), etablerades i augusti 2005 för att övervaka regeringens
åtaganden inom området. Kommissionen fungerar dock inte i praktiken.
7. Straffrihet
Avsaknaden av ett effektivt och välfungerande rättssystem innebär i praktiken
en utbredd straffrihet, särskilt eftersom presidenten själv utnämner domare och
korruption är vanligt förekommande. I slutet av 1999 utfärdades en generell
amnesti för övergrepp begångna i samband med inbördeskrigen under 1990talet. I det fredsavtal som slöts i början av 2003 finns klausuler om straffrihet
för de övergrepp som regerings- och rebellstyrkorna gjort sig skyldiga till.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefrihet är grundlagsfäst, men respekteras inte fullt ut av statsmakten.
Det finns rapporter om hot och påtryckningar mot journalister. Låg
utbildningsnivå bland journalisterna i kombination med låga löner gör att kåren
är mottaglig för mutor. Det finns inga statsägda tidningar men flera av tidningarna anses vara nära allierade med regeringen. Viss regimkritik förekommer i
pressen. En pressombudsman enligt svensk modell inrättades idecember år 2005.
Etermedia har störst spridning och regeringen har fortsatt monopol.

Föreningsfriheten är också grundlagsfäst och respekteras som regel. Alla
grupper och föreningar måste registrera sig hos ministeriet för territoriell
administration.
Religionsfriheten är grundlagsfäst och respekteras överlag.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
President Sassou-Nguesso kom till makten genom en militärkupp 1997 och
valdes till president i omstridda val 2002. Regeringspartiet Parti Congolais du
Travail (PCT) har tillsammans med allierade partier majoriteten av platserna i
parlamentet.
Makten är koncentrerad till presidenten. Presidentämbetets mandat förlängdes
2002 från fem till sju år och ger möjlighet till omval en gång. Presidenten är
tillika regeringschef och kan självständigt tillsätta och avsätta ministrar i
regeringen samt utse alla högre tjänstemän inom statsförvaltningen och
militären. Presidenten utnämner personer i nyckelpositioner både regionalt och
lokalt. Nationalförsamlingen kan inte avsätta presidenten.
Parlamentsval hölls sommaren 2007, men någon ny regering bildades inte
förrän i december. Valen kritiserades av nationella och internationella
observatörer. Valdeltagande var lågt, delvis beroende på logistiska svårigheter.
Av den nya regeringens 38 ministrar är fem kvinnor. Kvinnorna är
underrepresenterade i parlamentet. Det finns ingen organiserad och
sammanhållen opposition i landet. Den svaga oppositionen i parlamentet
uttalar sig ofta med anledning av situationen rörande de mänskliga
rättigheterna.
Författningen förbjuder att politiska partier grundas på etnicitet, religion eller
geografisk region, men trots detta baseras de politiska partierna framförallt på
ovannämnda faktorer.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Landet har ratificerat sju av ILO:s (International Labour Organization) åtta
centrala konventioner:
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och nr 105).
- Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och nr 182).
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konvention nr 111).
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nr 87 och nr 98).
Kongo har inte ratificerat ILO-konventionen nr 100 rörande ickediskriminering
i arbetslivet.
Rätten att bilda fackföreningar och förhandla kollektivt garanteras i
författningen och respekteras överlag. Lagen om arbetsrätt ger rätt till
semester, övertidkompensation och minimilön. Staten är den största
arbetsgivaren.
De medborgare som har en anställning har rätt till pension och vissa sociala
förmåner. Arbetslösheten är dock mycket hög och de flesta kongoleser står
utanför den formella arbetsmarknaden och ekonomin. Den informella sektorn
sysselsätter många människor. Självförsörjande jordbruk och byteshandel är
centrala för människors överlevnad.
Tvångsarbete är förbjudet enligt landets författning. Rapporter gör dock
gällande att det kan förekomma i praktiken. Inte minst gäller detta
pygméfolken som många gånger arbetar under slavliknande förhållanden.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Landets hälso- och sjukvårdssystem är i mycket dåligt skick. Endast en mindre
del av befolkningen har tillgång till grundläggande sjukvård. Sjukvården är
koncentrerad till de större städerna. Allvarliga sjukdomar som malaria,
tuberkulos och hiv/aids är vanligt förekommande. Drygt fem procent av den
vuxna befolkningen är smittade av hiv.

Medellivslängden är drygt femtio år och barnadödligheten är hög.
12. Rätten till utbildning
Republiken Kongo har tidigare satsat relativt mycket på utbildning jämfört
med andra afrikanska länder. Drygt åttio procent av den vuxna befolkningen är
läskunniga. Utbildningssystemet slogs i spillror under 1990-talet och byggs
långsamt upp igen. Skolgång är obligatoriskt upp till sexton års ålder. Familjer
måste betala för skolmaterial samt skolavgifter för att finansiera lärarlöner.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Republiken Kongo är en av de största exportörerna av olja i Afrika och har en
god ekonomisk tillväxt. Landets rikedomar kommer dock inte befolkningen till
del. Kraftig kritik har framförts av bland annat IMF (International Monetary
Fund) för hur inkomsterna från oljeexporten hanteras. En stor del av
befolkningen lever i absolut fattigdom.
Vatten- och matbrist råder i vissa områden. Mycket av jordbruket förstördes
under 1990-talets konflikter och landets infrastruktur är undermålig.
Uppbyggnaden går långsamt och staten klarar inte av ge medborgarna social
service i tillräcklig utsträckning.
Republiken Kongo är placerat på 139:e plats av totalt 177 länder enligt
UNDP:s Human Development Index för 2007.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Författningen föreskriver jämlikhet mellan könen, men i praktiken
diskrimineras kvinnor på många områden. Kvinnor är underrepresenterade i
politiska sammanhang och i statsapparaten. Utbildningsnivån bland kvinnor är
lägre än bland män.
Familjerätten diskriminerar kvinnor och kvinnlig otrohet är brottsligt. Polygami

för män är tillåtet. Abort är förbjudet enligt lag. Sedvanan att den blivande
maken betalar hemgift till brudens familj hindrar i praktiken kvinnor från att ta
ut skilsmässa eftersom de ofta saknar möjlighet att återbetala summan. Änkor
saknar i praktiken arvsrätt, då ägodelar efter en avliden make i allmänhet tas
om hand av mannens släktingar.
Våld i hemmet mot kvinnor är utbrett men rapporteras sällan till
myndigheterna. Det finns ingen lagstiftning avseende hustrumisshandel.
Våldtäkt är förbjudet, men straffriheten för brottet är utbredd. Prostitution
förekommer trots att det är förbjudet. Kvinnlig könsstympning praktiseras och
utförs främst på invandrade kvinnor från Västafrika.
15. Barnets rättigheter
Gatubarn finns främst i huvudstaden och utsätts för trakasserier av polis och
säkerhetsstyrkor. Det förekommer också att gatubarnen tvingas till stöld och
prostitution.
Barnarbete är inte tillåtet enligt landets konstitution. Det förekommer dock i
praktiken, särskilt på landsbygden och i den informella sektorn i städerna.
Rättssystemet tar ingen särskild hänsyn till barn- och ungdomsbrottslingar.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Diskriminering på etnisk grund är förbjudet, men vanligt förekommande.
Ursprungsbefolkningen (pygméer) är socialt och ekonomiskt diskriminerade.
Kongolesiska frivilligorganisationer har under 2007 höjt kraven på
makthavarna att anta det lagförslag om skydd för ursprungsbefolkningen som
lades fram under 2006.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns ingen lagstiftning som uttryckligen förbjuder homo- och bisexualitet
eller diskriminerar personer på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
Traditionella värderingar gör dock att risken för diskriminering och social

stigmatisering är stor och homosexuella, bisexuella och transpersoner kan
sällan visa sin läggning öppet.
18 Flyktingars rättigheter
Republiken Kongo har anslutit sig till de internationella instrumenten som rör
flyktingars status och rätten till asyl, men saknar resurser för att hjälpa
flyktingarna. I praktiken sköts flyktingfrågor och program för återvändande
främst av FN:s flyktingorgan UNHCR. Flyktingarna i Republiken Kongo
kommer framför allt från Demokratiska Republiken Kongo, men också från
Rwanda och Angola.
I Kongo finns tusentals internflyktingar på grund av stridigheterna i
Poolprovinsen. Kongolesiska flyktingar finns dessutom i Gabon, Benin och i
Demokratiska republiken Kongo.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder, men den
faktiska efterlevnaden av lagen är bristfällig.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett antal oberoende organisationer för mänskliga rättigheter i landet
som tillåts verka, en av de största är Observatoire Congolais des Droits de
l'Homme (OCDH).
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sverige stödjer (via Sida) flera lokala organisationer i Kongo. Det sker
exempelvis genom Svenska Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga
Rättigheter och Liv- och Fredsinstitutet, som har säte i Uppsala och ett
lokalkontor i Brazzaville. Liv- och fredsinstitutet stödjer bland andra OCDH
(L'Observatoire Congolais des Droits de l'Homme

Mänskliga rättigheter i Demokratiska
Republiken Kongo 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den oerhört allvarliga situationen vad gäller mänskliga rättigheter i
Demokratiska Republiken Kongo (DRK) kännetecknas av godtyckliga
frihetsberövanden, plundringar, utpressning, kidnappningar, tortyr, våldtäkter,
stympningar och massakrer. Grova kränkningar drabbar främst
civilbefolkningen och situationen är allvarligast i de östra delarna av landet.
Bakomliggande orsaker till kränkningar av de mänskliga rättigheterna är
utbredd straffrihet, svaga statliga institutioner, korruption på alla nivåer, låg
utbildningsnivå, säkerhetsproblem och svår fattigdom. Många allvarliga
kränkningar har kopplingar till illegal mineralutvinning i de östra delarna av
landet.
Situationen i DRK är starkt präglad av det långa kriget, den utdragna
fredsprocessen och den pågående konflikten i östra delen av landet.
Landets nationella säkerhetsstyrkor, främst den nationella armén och polisen,
är skyldiga till majoriteten av de allvarliga kränkningarna av mänskliga
rättigheter och internationell humanitär rätt. Olika milisgrupper, även från
grannländerna, gör sig skyldiga till grova övergrepp. De mest flagranta
MRkränkningarna under 2007 är polisens övervåld i samband med
demonstrationer i provinsen Bas-Congo i januari och de nationella
säkerhetsstyrkornas strid mot Jean-Pierre Bembas (senator och
oppositionskandidat i presidentvalet) privata styrkor mitt i huvudstaden i mars.
Vid båda händelserna skadades eller dog hundratals civila.
Efter fria och demokratiska val 2006 har landet sedan februari 2007 legitima

institutioner. Statsapparaten är dock mycket svag och förmår inte garantera
medborgarnas säkerhet på det egna territoriet. Än mindre klarar man av att
uppfylla åtaganden enligt internationella konventioner och landets nya
konstitution. DRK har ratificerat de centrala konventionerna vad gäller
mänskliga rättigheter och lagstiftning finns på många områden. Efterlevnaden
av konventioner och lagar är däremot mycket bristfällig. I landet råder ett
moratorium för dödsstraff, men DRK stödde inte resolutionen om ett
moratorium av dödsstraffet som antogs i FN:s generalförsamling hösten 2007,
trots intensiv diplomati från EU:s sida.
Kränkningar av yttrandefriheten och församlingsfriheten förekommer. I juni
mördades en journalist och försvarare av mänskliga rättigheter från FN-radion
OKAPI och mordet följdes av en farsartad rättegång med dödsdomar som
resultat.
Den mycket utbredda förekomsten av sexuellt våld mot kvinnor bör ses mot
bakgrund av kvinnans generellt sett svaga ställning i samhället.
Jämställdhetsperspektivet lyser i de flesta sammanhang med sin frånvaro.
Antalet barnsoldater minskar, men barn förekommer fortfarande både i den
reguljära armén och i milisgrupper. Rättssystemet saknar förmåga att hantera
barn- och ungdomsförbrytare. Barnarbete är vanligt förekommande. Antalet
gatubarn är stort. I urbana miljöer anklagas i ökande omfattning barn för att
vara häxor och därmed orsak till familjens misär. Dessa barn förskjuts och
hamnar på gatan.
Det finns ett stort antal kongolesiska och internationella organisationer som
arbetar för mänskliga rättigheter i landet. Frågan om ökad respekt för
mänskliga rättigheter står högt på det internationella samfundets agenda i
DRK. FN-missionens fältkontor som är spridda över landet ger god
information om omfattningen av kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Kongolesiska makthavare motsätter sig vanligen inte att diskutera förekomsten
av brott mot mänskliga rättigheter i landet. Myndigheternas brist på agerande

försvaras med hänvisning till begränsade resurser. Ansvarstagande och politisk
vilja på hög nivå saknas.
DRK samarbetar med den internationella brottmålsdomstolen (ICC) och
under hösten 2007 överlämnade regeringen en tidigare milisledare, Germain
Katanga, till Haag. Katanga var den andra kongolesen efter Thomas Lubanga
som överlämnats till internationella brottmålsdomstolen.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Demokratiska Republiken Kongo har ratificerat följande centrala konventioner
om de mänskliga rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),
1977, samt det första fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Det
andra fakultativa protokollet om avskaffandet av dödsstraffet har
varken ratificerats eller undertecknats.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR), 1977.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD), 1976.
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW), 1986. Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt har
varken ratificerats eller undertecknats.
- Konventionen mot tortyr (CAT), 1996. Det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr har varken ratificerats eller undertecknats.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), 1990. De tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter samt om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi ratificerades 2001.
- Flyktingkonventionen, 1951, samt det tillhörande protokollet från
1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC), 2002.
- Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, 1987. Det
tillhörande protokollet om kvinnors rättigheter undertecknades 2003
men har inte ratificerats.

En stor del av de åtaganden som DRK gjort genom att ratificera ovan nämnda
konventioner efterlevs inte i praktiken. Landet har dessutom svårt att uppfylla
kraven på rapportering till de olika kommittéerna och rapporterna är i många
fall flera år försenade.
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Louise Arbour, besökte DRK i
maj 2007. Hon betonade främst vikten av att bekämpa straffriheten i landet
och presenterade ett projekt för kartläggning av alla grova brott mot de
mänskliga rättigheterna i DRK som skett under 1993 till 2003. President Kabila
gav muntligen sitt godkännande till genomförandet. Sverige stödjer
tillsammans med andra givare projektet som ska inledas 2008.
FN:s flyktingkommissarie António Guterres besökte landet i slutet av
december och drog då slutsatsen att den humanitära situationen i Nord- Kivu
är en av de värsta i världen idag. FN:s särskilda rapportör för våld mot kvinnor,
Yakin Erturk, samt rapportören för domares och åklagares oberoende, Martin
Schenin, besökte också DRK under 2007, liksom FN:s högste ansvarige för
humanitära frågor John Holmes. FN:s oberoende expert för DRK, Titinga
Frédéric Pacéré, besökte landet i december 2007.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Polisens, arméns och andra väpnade gruppers brutalitet och övervåld fortsätter
att vara ett mycket stort problem i DRK. Polisen och armén är ansvariga för en
mycket stor del av de kränkningar av mänskliga rättigheter som rapporterats
under året. Utomrättsliga och godtyckliga avrättningar liksom tortyr
förekommer.
I januari 2007 slog polisen till mot demonstranter i provinsen Bas-Congo.
Övervåldet resulterade i över etthundra döda. Demonstrationerna skedde som
en följd av guvernörsvalet i provinsen. I mars 2007 lät presidenten den
nationella polisen, armén och det republikanska gardet gå till angrepp mot
oppositionsledaren Jean-Pierre Bembas milisgrupp mitt i huvudstaden
Kinshasa. Oppositionsledaren vägrade låta avväpna sin milis efter att han

förlorat presidentvalet i slutet av 2006. Händelserna i mars ledde till att flera
hundra människor, de flesta civila, dödades. Därtill arresterades ett stort antal
personer, även minderåriga och kvinnor, och många är fortfarande
frihetsberövade utan att ha ställts inför rätta. De båda händelserna har hittills
inte fått några rättsliga följder.
Det finns inga bekräftade uppgifter om statligt sanktionerade politiska mord
under året. Politiskt motiverade kränkningar av mänskliga rättigheter har
däremot ökat sedan valet 2006.
Förhållandena i landets fängelser och arrester är undermåliga. Byggnaderna är
förfallna och säkerheten mycket bristfällig. Rymningar från fängelser och
häkten är vanligt förekommande. Det råder i regel brist på vatten, mat,
toaletter, sjukvård och mediciner. Endast huvudfängelset Makala i Kinshasa
har en budget för mat till de intagna. De intagna är beroende av hjälp utifrån,
från anhöriga och hjälporganisationer. Övergreppen är många och grova.
Misshandel, våldtäkter och tortyr förekommer. Det är okänt hur många som
avlider varje år i fängelser och arrester.
Kvinnor och minderåriga hålls fängslade tillsammans med vuxna män. Endast
vissa större anstalter skiljer dessa grupper åt. Uppgifter gör gällande att
prostitution förekommer i landets fängelser. Myndigheterna följer inte de lagar
som gäller behandling av gripna och fångar. Det saknas ofta dokumentation
om de intagna och vilka brott de misstänks för.
Internationella organisationer och frivilligorganisationer ges i regel tillträde till
fängelser och häkten, men möter ofta svårigheter genom att tillträde inte ges till
fängelsernas alla utrymmen. Illegala fängelser och häkten förekommer.
Underrättelsetjänsten har arrestlokaler dit internationella organisationer och
frivilligorganisationer nekas tillträde.
4. Dödsstraff
Dödsstraff utdöms som påföljd för en rad brott i DRK, främst av

militärdomstolarna. Efter det moratorium som infördes 2003 har de
dödsdomar som utfärdats inte verkställts. Inför antagandet av den nya
författningen debatterade övergångsparlamentet avskaffandet av dödsstraffet.
Majoriteten ställde sig positiva till att behålla en lagstiftning som tillåter
dödsstraff i straffrätten. I konstitutionen slås medborgarens rätt till liv och
frihet fast om inte annat är föreskrivet enligt lag. Den inhemska opinionen är
för dödsstraff i tron att det fungerar som ett instrument för att stävja
kriminalitet.
DRK stödde inte resolutionen om ett moratorium av dödsstraffet som antogs i
FN:s generalförsamling hösten 2007, trots intensiv diplomati från EU:s sida.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Fall av godtyckliga frihetsberövanden förekommer främst i de östra delarna av
landet, men drabbar de allra fattigaste, gatubarn och kvinnor i hela DRK. De
gripna blir sällan informerade om orsaken till arresteringen och den lagstadgade
häktestiden om 48 timmar överskrids ofta innan man ställer de gripna inför
rätta, det vill säga om fallen överhuvudtaget prövas av domstol.
Det finns inga restriktioner för resor inom landet, men de praktiska
svårigheterna att förflytta sig inom DRK:s enorma territorium är stora. Polis,
militär och andra väpnade grupper hindrar ofta förflyttning i syfte att berika sig
på mutor från de resande.
Det tar lång tid att få ett pass utställt och den sökande förväntas i de flesta fall
betala mutor. Gifta kvinnor måste ha sin makes tillstånd för att få rätt till pass
samt för att resa utomlands.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Offer för brott mot mänskliga rättigheter får mycket sällan upprättelse i det
kongolesiska rättssystemet. Rättsväsendet är fortsatt i mycket dåligt skick och
allvarliga brister finns längs hela rättskedjan, från svårigheter att anmäla och få
tillgång till advokat till att den som eventuellt döms för brott rymmer från

fängelset. Rättsväsendet är inte oberoende och man finner omfattande
korruption på alla nivåer i systemet. Behoven inom hela rättssystemet är
enorma av exempelvis utbildning, kännedom om nya lagar, material, lokaler
och fungerade löneutbetalningar.
Det finns lokala domstolar runt om i landet, en överinstans i varje provins, tre
överinstanser i Kinshasa, Lubumbashi och Kisangani och slutligen en Högsta
domstol i Kinshasa. Det militära rättsväsendet är fortfarande starkt i DRK och
tolkningen av vad som faller under militär jurisdiktion är generös. De få fall av
beväpnade mäns övergrepp mot civila som hanteras av rättssystemet hamnar
således ofta i militärdomstol. Risken för oegentliga rättegångar är
överhängande. Med fortsatta strider i östra delen av landet möter man även
argumentet att de militärer som misstänks för framför allt våldtäktsbrott är
oumbärliga som befälhavare och därför inte kan åtalas.
En reformering av rättssektorn ingår i den diskussion som förs om behovet av
en övergripande reformering av säkerhetssektorn i DRK (försvar, polis och
rättsväsende).
Viss rättvisa skipas fortfarande genom den sedvanerätt som de traditionella
stamhövdingarna står för.
7. Straffrihet
I DRK råder en mycket utbredd straffrihet, vilket är en av de främsta
anledningarna till att man inte kan konstatera någon nämnvärd minskning av
de grova övergrepp som sker i landet. Det finns ett stort antal kända allvarliga
händelser, i vilka högt uppsatta myndighetspersoner eller militärer varit
inblandade, där rättssystemet varit oförmöget eller ovilligt (på grund av
politiska påtryckningar) att genomföra rättsprocesser.
En rättegång under 2006 rörande en massvåldtäkt i byn Songo Mboyo började
som en framgång för rättssystemet. Rättegången genomfördes med stöd av
FN-styrkan MONUC (United Nations Mission in the Democratic Republic of
Congo) och var tänkt att tjäna som exempel i kampen mot straffrihet och

sexuellt våld mot kvinnor. För första gången ställdes militärer inför rätta
anklagade för våldtäkt. Tolv militärer åtalades, av vilka sex dömdes till långa
fängelsestraff. Ett halvår efter att domen fallit hade alla sex dömda flytt från
fängelset. Förutom den farsartade utgången av processen är nu offren och flera
vittnen återigen utsatta för hot.
Straffriheten omfattar inte bara grova brott mot mänskliga rättigheter.
Bristerna i polis- och rättsväsendet innebär att mindre allvarliga brott också
passerar ostraffade. Omedelbar ”rättvisa” skipas då det händer att människor i
omgivningen tar lagen i egna händer.
Rättsskipning efter den långa konflikten i DRK är ett återkommande tema i
internationella sammanhang. Det nationella rättsväsendet klarar inte att
självständigt hantera mer komplexa eller politiskt känsliga åtal. Under året har
ett flertal ledare från olika milisgrupper tilldelats såväl titlar inom den
kongolesiska armén som amnesti för uppror mot staten, i utbyte mot att de lagt
ner sina vapen. Trots välgrundade misstankar om att flera av dem har begått
grova brott har de ännu inte resulterat i några rättsliga följder.
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) beslutade sommaren 2004 att utreda
brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser som utförts i landet
efter det att Romstadgan trätt i kraft. Hösten 2007 överlämnade DRK
Germain Katanga, tidigare milisledare, till ICC. Katanga var den andra
kongolesen efter Thomas Lubanga som överförts till ICC.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den nationella armén och polisen fortsätter att kränka yttrande- och
mötesfriheten. Många lokala journalister drabbas av hot, trakasserier och
godtyckliga frihetsberövanden. Flera journalister har mördats under året - en
illustration över den försämrade säkerhetssituationen för verksamma inom
mediebranschen och för människorättsförsvarare. Regeringen har i stor
utsträckning kontroll över etermedia och stängde under hösten ett antal radiooch
tv-kanaler med hänvisning till obetalda licensavgifter. Det är troligt att man
hade bakomliggande motiv då de flesta kanalerna var oberoende eller tillhörde

regimkritiker. Journalistkåren är underbetald, dåligt utbildad och därför
mottaglig för påtryckningar. Inte sällan är inslag i media köpta. Självcensur är
också vanligt förekommande.

decentralisering av befogenheter till provinsnivån, men lagförslaget har ännu
inte antagits. På provinsnivå är kapaciteten att hantera en potentiell
decentralisering av makten bristfällig.

Mötesfriheten har allvarligt kränkts vid ett flertal tillfällen under året. Det
omnämnda övervåldet från polisens sida i samband med demonstrationer i
provinsen Bas-Congo är kanske det mest allvarliga exemplet.

Parlamentet (senaten och nationalförsamlingen) utmärker sig bland de nya
institutionerna och utövar sin kontrollfunktion relativt väl. Parlamentet har ett
mycket omfattande lagstiftningsarbete framför sig då många aspekter i den nya
konstitutionen kräver antagande av nationella lagar. Parlamentet har under
hösten antagit en lag om oppositionen samt en lag om finansiering av politiska
partier. Oppositionen är aktiv och fungerar väl. En av oppositionsledarna,
senatorn och förloraren i presidentvalet Jean-Pierre Bemba, befinner sig dock i
exil i Portugal sedan april 2007. Hans eventuella återvändande är omdiskuterat.

Den största delen av befolkningen är kristen och kyrkan har stort inflytande
över det dagliga livet och de i samhället rådande värderingarna. Andra
trosinriktningar förekommer och respekteras i stor utsträckning .
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I december 2005 folkomröstade man om en ny konstitution som antogs i
början av 2006. Den nya konstitutionen var en förutsättning för att genomföra
val. Demokratiska val genomfördes i DRK i juli 2006. Nästan 18 miljoner eller
drygt 70 procent av de registrerade väljarna gick till valurnorna för att välja en
ny president och ett nytt parlament. Sedan drygt ett år tillbaka har därmed
DRK legitima institutioner.

Man planerar att hålla lokalval under den senare delen av 2008, men de krav
som ställs på statsapparaten för att genomföra en ny omgång val är enorma.
Fem av fyrtiofem ministrar i den kongolesiska regeringen är kvinnor. Av
senatens 108 senatorer är fem kvinnor och i nationalförsamlingen är fyrtio av
500 ledamöter kvinnor.

Presidentens parti har flest poster. Regeringen var inledningsvis mycket stor
med 61 ministrar, vilket gjorde den ineffektiv och anonym. Endast tio procent
av regeringsmedlemmarna hade tidigare regeringserfarenhet. I slutet av
november skedde en regeringsombildning utan stora förändringar på
nyckelposterna. Antalet ministrar i regeringen har dock minskat betydligt och
arbetet är nu tänkt att bedrivas huvudsakligen i två kommissioner.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
DRK har ratificerat ILO:s (International Labour Organisation) åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter:
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105)
- Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och 182)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111)
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nr 87 och 98)
Konventionerna tillämpas inte i nämnvärd utsträckning.

Regeringen har under sitt första år levererat mycket lite av det som utlovades
under valkampanjen. Maktkamp mellan departement samt egenintressen
karaktäriserar statsapparaten. Både president Kabila och premiärminister
Gizenga har hållit låg profil. Den verkliga makten är i huvudsak koncentrerad
till presidenten och hans närmaste medarbetare. Man planerar en

Det finns ingen fungerande arbetsmarknad i DRK. Arbetslösheten är mycket
hög, särskilt bland ungdomar. De flesta kongoleser klarar sitt uppehälle med
inkomster från den informella sektorn, självhushåll och byteshandel. Den som
arbetar för lön har ofta ett stort antal familjemedlemmar och vänner att
försörja.

I februari 2007 bildade premiärminister Antoine Gizenga en koalitionsregering.

Offentligt anställda har mycket låga löner, om de alls får betalt. Fackföreningar
finns men har begränsat inflytande eftersom den informella sektorn dominerar.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Statligt administrerad hälso- och sjukvård är mycket bristfällig och saknas i de
flesta fall helt och hållet. Privata aktörer eller enskilda organisationer
tillhandahåller den sjukvård som går att finna. Stora delar av befolkningen
saknar helt tillgång till sjukvård. Det råder brist på mediciner och vaccin. En
persons ekonomiska situation avgör vilken typ av sjukvård man har att tillgå.
Ungefär 1000 människor avlider varje dag på grund av svält eller sjukdom ofta som en indirekt konsekvens av den pågående konflikten. Över 70 procent
av befolkningen beräknas lida av undernäring och trots enorma vattentillgångar
saknar nästan hälften av befolkningen tillgång till rent vatten. Den förväntade
medellivslängden är 44 år. Barnadödligheten är mycket hög.
12. Rätten till utbildning
Sexårig grundskola är i teorin obligatorisk och avgiftsfri, men i praktiken måste
föräldrarna bekosta skoluniform och material samt bidra till lärarnas löner.
Knappt hälften av barnen i DRK går i skolan och än färre genomgår någon
form av högre utbildning. Andelen flickor som går i skolan är lägre än andelen
pojkar.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Landet har enorma tillgångar av mineraler, skog och vatten samt goda
förutsättningar för jordbruk. Landets ekonomi är körd i botten till följd av krig
och konflikt, långvarigt politiskt vanstyre, misskötsel av ekonomin, omfattande
korruption, laglöshet, dålig infrastruktur och ett stort beroende av inkomster
från export av ett fåtal råvaror.
DRK placerar sig på 168:e plats i UNDP:s (United Nations Development
Programme) Human Development Index (HDI) och är därmed ett av de tio
fattigaste länderna i världen. Enligt Världsbanken lever 80 procent av
befolkningen på mindre än en dollar om dagen.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Jämställdhetsperspektivet lyser i de flesta sammanhang med sin frånvaro och
jämställdhetsförespråkare möts ofta av oförståelse och ointresse. Det
kongolesiska samhället är traditionellt patriarkaliskt - hemgift, tvångsgifte och
månggifte förekommer. Kvinnor bär en stor del av arbetsbördan i vardagslivet,
får i allmänhet sitt första barn tidigt och föder i genomsnitt 6-7 barn.
Mödradödligheten är en av de högsta i världen.
Den nationella lagstiftningen är ofta diskriminerande mot kvinnor. En gift
kvinna behöver sin äkta makes tillstånd för att företa olika typer av
rättshandlingar. Bland annat måste en gift kvinna begära tillstånd hos maken
för att förflytta sig fritt samt resa utomlands eller ansöka om passhandling.
Vidare krävs tillåtelse från maken att sälja och hyra fastigheter eller öppna
bankkonto. Enligt lagen står det kvinnor fritt att söka anställning samt att
arbeta. Maken har dock rätt att inskränka denna rätt om kvinnans arbete visar
sig inverka negativt på familjens hushåll. Vid skilsmässa tillfaller barnen maken
medan kvinnan vanligen får besöksrätt. Det är dessutom praxis att en avliden
makes släktingar övertar dennes egendom, istället för att arvet går till makan.
Kvinnors möjlighet till makt och inflytande i samhällslivet hindras också av att
de inte har samma tillgång till utbildning, särskilt högre sådan, som män. Det är
få kvinnor som innehar högt uppsatta positioner i det kongolesiska samhället.
Jämställdhetsministerns ställning i regeringen är svag och ministeriet tilldelas
enligt budgetpropositionen för 2008 endast 0,1 procent av den totala budgeten.
Jämställdhetsministeriet har utarbetat ett lagförslag på jämställdhetsområdet.
Lagförslaget har lämnats till regeringen i sin helhet och väntar på behandling.
Förslaget innehåller bland annat en kvot med stegvis ökande procentandel för
kvinnors representation i det offentliga. Debatt kring lagförslaget saknas och

enligt uppgift har få externa aktörer varit inblandade i utarbetandet av
lagförslaget.
Polygami förekommer på landsbygden, trots att det är förbjudet. Prostitution
är förbjudet enligt lag för barn under 14 år, men är vida spritt även bland unga.
Det har lett till att sexuellt överförbara sjukdomar, däribland hiv/aids, har fått
stor spridning inte minst i de konfliktdrabbade områdena. Kvinnlig
könsstympning är inte vanligt förekommande, med undantag för några
isolerade folkgrupper i norr.
Våld mot kvinnor och särskilt sexuellt våld når ofattbara nivåer i DRK.
UNICEF uppskattar att hundratusentals kvinnor och flickor har utsatts för
sexuellt våld sedan konflikternas början i mitten av 90-talet. Sexuellt våld mot
kvinnor används som strategi i krigföring för att tortera och förödmjuka.
Genom våldtäkt förstör förövarna familjer och hela samhällsstrukturer.
Män i uniform (nationella armén, polisen och andra väpnade grupper) är
skyldiga till de allra flesta fall av våld mot kvinnor, sexuellt våld och
(mass)våldtäkter. I de områden där konflikten avmattats ser man dock ingen
tydlig minskning av antalet offer för sexuellt våld. Tvärtom noteras en ökande
andel civila förbrytare. Grundorsakerna kan hittas i en kombination av
straffrihet, fattigdom, droger och banalisering av brotten. Härtill kommer ett
tungt arv från den repressiva Mobutu-diktaturen med en kultur av tortyr inom
säkerhetsstrukturerna.
Den absolut största delen av alla fall av sexuellt våld mot kvinnor och flickor
(även spädbarn) rapporteras från de östra provinserna Ituri, Nord och Syd
Kivu, men fenomenet finns i hela landet. Sexuellt våld mot män förekommer
och är om möjligt än mer tabubelagt.
Kvinnor som utsatts för sexuellt våld får inte bara fysiska och psykiska men,
utan blir även offer för stigmatisering och förskjuts ofta av sina män och

familjer. För många är det omöjligt att återvända till ett normalt liv. Den
kongolesiska lagen tillåter inte abort vid våldtäkt och därför föds många barn
som resultat av sexuellt våld. Då offren ofta är unga är allvarliga fysiska
åkommor till följd av graviditet vanligt förekommande.
Precis som när det gäller övriga brott mot mänskliga rättigheter, saknas en
uttrycklig politisk vilja på högsta nivå att få ett slut på det sexuella våldet. Det
civila samhället och det internationella samfundet framför löpande, till
president Kabila, regeringen och parlamentet samt till ledningen för militären
respektive polisen, krav på att offentligt fördöma all form av sexuellt våld och
sätta stopp för den kultur av straffrihet som råder.
I juli 2006 antog parlamentet en lag om sexuellt våld. Implementeringen av
lagen är dock mycket bristfällig. Arbete pågår för att sprida kunskap om lagen
inom rättsväsendet och till befolkningen.
Det utbredda sexuella våldet har fått ökad uppmärksamhet nationellt och
internationellt. Man kan konstatera ett visst engagemang från kongolesiska
makthavare, många aktiva kongolesiska och internationella organisationer och
stor uppmärksamhet från bilaterala och multilaterala samarbetspartners.
Verkliga effekter av det ökade engagemanget för problemet är dock begränsade
och koordineringen av insatser brister.
15. Barnets rättigheter
DRK har en mycket ung befolkning – nära hälften av invånarna är under
femton år. Konsekvenserna av konflikterna i landet drabbar barnen hårt –
extrem fattigdom, våld, flykt, föräldralöshet, brist på tillgång till hälso- och
sjukvård, utebliven skolgång och arbete i mycket unga år.
Barnsoldater förekommer fortfarande inom vissa väpnade grupper. Man har
dock under de senaste åren sett en minskning av antalet barnsoldater.
Det finns tiotusentals gatubarn i landet, framförallt koncentrerade till Kinshasa
och övriga stora städer. De är antingen föräldralösa, har flytt undan kriget eller

anklagats för att vara häxor. Barnen är tvungna att tigga, stjäla eller prostituera
sig för att klara sig. Droganvändning är vanligt förekommande inom denna
grupp. Vissa organiserar sig i kriminella grupper, beväpnar sig och begår
våldshandlingar. Barnen behandlas ofta illa av polisen som snarare betraktar
gatubarnen som kriminella än hjälpbehövande. Det har rapporterats om
massarresteringar av gatubarn i syfte att ”rensa” städernas gator.
Föreställningen att barn kan inneha kraft som medför olycka är ett fenomen
som i DRK fått stor spridning, särskilt i urbana miljöer. Låg utbildningsnivå,
långvariga ekonomiska svårigheter och väckelsekyrkor underblåser dessa
föreställningar. Det är inte ovanligt att ett barn anklagas för häxeri när en familj
drabbats av svårigheter. Familjen förskjuter barnet och barnet hamnar på
gatan. FN-organet UNICEF bedömer att 70 procent av de 13 000 gatubarn
man uppskattar finns i Kinshasa är offer för anklagelser om häxeri.
Trots att DRK har ratificerat barnkonventionen gör rättsväsendet ofta ingen
skillnad mellan barn och vuxna.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Befolkningen i DRK består av över 200 folkgrupper. Konflikterna i östra delen
av landet har resulterat i ökade etniska spänningar mellan folkgrupper.
I de nordöstra delarna av landet finns pygméer (batwa), en marginaliserad
ursprungsbefolkning som lever helt vid sidan av det övriga samhället.
I den nya författningen som antogs i februari 2006 fastslogs att samtliga
invånare, och deras ättlingar, som befunnit sig inom landets gränser vid
utropandet av självständigheten i juni 1960 ska betraktas som kongoleser,
oavsett etnicitet. Frågan om medborgarskap är problematisk särskilt i de
konfliktdrabbade områdena. Detta på grund av etniska spänningar,
flyktingvågor et cetera.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Få uppgifter framkommer om diskriminering av eller våld mot personer på
grund av sexuell läggning. Givet de traditionella värderingarna i landet kan man
dock konstatera att homosexuella, bisexuella och transsexuella inte kan visa sin
sexuella läggning öppet. Risken för stigmatisering är överhängande.
18 Flyktingars rättigheter
Säkerhetsläget i östra DRK har gett upphov till ett mycket stort antal
internflyktingar. Bakgrunden till den allvarliga humanitära situationen är en
drastiskt försämrad situation med växande etniska spänningar, ökad militär
närvaro, ett stort antal väpnade grupper, en avstannad DDR-process
(Disarmament, Demobilization and Reintegration), utbredd straffrihet och en
utebliven freds- och försoningsprocess. Civilbefolkningen utsätts av armén och
polisen för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna men grova brott
begås även av väpnade grupper. Befolkningen lider också akut brist på mat och
förnödenheter, saknar grundläggande sjukvård och löper stor risk att drabbas
av sjukdomsepidemier. Givet säkerhetsläget möter dessutom
hjälporganisationer och biståndsaktörer stora svårigheter med att initiera
program som syftar till hållbar utveckling i de hårdast drabbade provinserna.
I Nord-Kivu i december 2007 räknade man med totalt 800 000
internflyktingar, en tredjedel av befolkningen i provinsen. Det senaste året har
400 000 personer tvingats på flykt och bara sedan i augusti 2007 har 170 000
människor sett sig tvingade att lämna sina hem. Det är den största
flyktingvågen sedan inbördeskrigets slut 2003. Ungefär hälften av
internflyktingarna har befunnit sig på flykt i flera år.
Intensifierad konflikt ökar svårigheterna för hjälporganisationer att nå fram till
de behövande. På vissa platser har hjälporganisationer helt upphört med sin
verksamhet på grund av det försämrade säkerhetsläget. Många internflyktingar
kommer inte heller till flyktinglägren utan söker skydd hos familjer i
omgivningen.
Internflyktingar finns i flera av provinserna i östra delen av landet.

Kongolesiska flyktingar finns dessutom i Burundi, Rwanda, Uganda,
Republiken Kongo, Tanzania, Angola och Zambia. Flyktingarna återvänder i
mycket liten utsträckning. DRK samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrade befinner sig precis som stora delar av befolkningen i en
utsatt situation. DRK har varken undertecknat eller ratificerat konventionen
om rättigheter för personer med funktionshinder. Samhället är överlag inte
anpassade för funktionshindrade vilket ofta beror på bristande resurser.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett relativt stort antal nationella och internationella
frivilligorganisationer som tillsammans med andra aktörer bidrar till att främja
och stärka de mänskliga rättigheterna i DRK. Som stöd för det civila samhället
finns sedan 2001 en juridisk bas för de organisationer som registrerat sig hos
myndigheterna.
De frivilligorganisationer som sysslar med mänskliga rättigheter är främst
koncentrerade till de större städerna, men allt fler etablerar sig i landets östra
provinser. Många verkar endast lokalt, medan ett antal är organiserade på
regional, nationell och i vissa fall även på provinsnivå.
Organisationerna verkar under besvärliga förhållanden, men bedriver trots
detta sin verksamhet både nationellt och i internationella fora. Rapporter gör
gällande att medlemmar i frivilligorganisationer drabbats av olaga
frihetsberövanden, beslagtagande av egendom, hot och trakasserier. Till
exempel meddelade informationsministern på hösten 2007 att han ansåg att
frivilligorganisationen till skydd för journalister Journaliste en Danger (JED)
borde hindras från att bedriva sin verksamhet.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN:s för närvarande största fredsbevarande mission i världen, MONUC, har
integrerat frågor rörande mänskliga rättigheter i sitt arbete. Man har en
avdelning på huvudkontoret som arbetar specifikt med dessa frågor samt
handläggare som arbetar med mänskliga rättigheter på missionens fältkontor
som är spridda över hela landet. Verksamheten syftar till att främja mänskliga
rättigheter runt om i landet och rapporterna från fältkontoren ger samtidigt en
god uppfattning om vidden av de kränkningar som pågår dagligen. MONUC:s
avdelning för mänskliga rättigheter arbetar nära det fältkontor som FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter har i Kinshasa. De båda
organisationerna lyder under samma chef, men har delvis olika mandat.
Det svenska utvecklingssamarbetet med DRK har fortsatt tonvikt på
humanitära insatser, men Sverige stödjer också, genom Sida, olika FN-organ
samt de internationella organisationerna International Center for Transitional
Justice (ICTJ), Global Witness, Panos Paris och Global Rights. Detta för att
främja mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsutveckling i DRK.
Sverige stödjer det kartläggningsprojekt av brott mot mänskliga rättigheter som
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter initierade under 2007. Ett
mindre stöd har också utgått till MONUC:s fond till förmån för försvare av
mänskliga rättigheter och vittnen till kränkningar. Sverige deltar med civilpolis
och militärobservatörer i MONUC samt har en genderrådgivare i EUmissionen
EUSEC (EU Security Sector Seform Mission in the Democratic
Republic of the Congo) som arbetar med stöd för arméreformer.
Ett antal svenska frivilligorganisationer verkar för mänskliga rättigheter i DRK.
De är bland andra Diakonia, Pingstmissionen, Röda korset och Svenska
missionskyrkan som ger aktivt stöd till kongolesiska enskilda organisationer

Mänskliga rättigheter i Angola 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Angola är en konstitutionell demokrati med en vald president med omfattande
befogenheter, José Eduardo dos Santos, som statschef. Men legitimiteten i det
nuvarande statsskicket kan ifrågasättas eftersom det senaste och hittills enda
valet avbröts efter en första valomgång 1992 (som erkändes som fri och rättvis
av FN) och följdes av ytterligare 10 års inbördeskrig.
Sedan det 30-åriga inbördeskriget till sist upphörde år 2002 har livssituationen
för majoriteten av angolanerna förbättrats avsevärt. Många av de övergrepp
som följde med konfliktsituationen har upphört. Utrymmet för demokratiskt
politiskt deltagande har ökat och det civila samhället blir allt mer aktivt. En
framgångsrik valregistrering har genomförts under 2007 och president dos
Santos har aviserat att parlamentsval ska genomföras under september 2008.
Emellertid finns tecken på att respekten för medborgerliga och politiska
rättigheter är bräcklig; journalister och aktivister för mänskliga rättigheter har
arresterats vid några tillfällen och byråkratiska procedurer används för att
förhindra organisationer att verka på laglig grund. Överdriven våldsanvändning
från polis och militär rapporteras regelbundet. Förhållandena för landets
fångvårdsintagna är mycket undermåliga. Rättssystemet är underbemannat och
ofta korrumperat, och staten har tillsammans med regeringspartiet MPLA en
dominerande roll i både den offentliga och den privata sfären.
Angola har ratificerat flertalet centrala konventioner om de mänskliga
rättigheterna. Angolas rapportering om sin efterlevnad av konventionerna är
dock inte alltid tillfredsställande. Efterlevnaden i sig är inte heller fullvärdig.
Angola invaldes 2007 i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Den angolanska
regeringen har under året visat en ökad öppenhet mot FN:s rapportörer och
arbetsgrupper och bjudit in ett antal av dessa att besöka landet. Angola ska
granskas 2010 i rådets nya system med universella granskningar av

efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.
Angola är ett land rikt på naturtillgångar och det finns goda förutsättningar att
förbättra befolkningens levnadsstandard. Den omfattande förstörelsen under
kriget och avsaknaden av fungerande utbildnings- och sjukvårdsystem efter
självständigheten 1975 innebär att systemen har behövts byggas upp från
grunden. Det låga utgångsläget, kombinerat med en omfattande korruption,
brister i den administrativa kapaciteten och avsaknaden av fungerande
fördelningssystem gör att Angola rankas lågt - plats 162 - på UNDP:s
utvecklingsindex (Human Development Index). Statsbudgeten för 2007
innehåller satsningar på utbildning och hälsovård, men brister i institutionernas
kapacitet gör att förbättringar tar tid.
Situationen i Cabinda, den oljerika enklav mellan Kongo-Brazzaville och
Demokratiska republiken Kongo som formellt tillhör Angola, förefaller ha
förbättrats sedan fredsavtalet 2006. Avsaknaden av tillförlitlig information gör
dock att det inte går att utesluta att övergrepp mot mänskliga rättigheter äger
rum i området.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Angola har ratificerat följande konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), samt
det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW).
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt det tillhörande
protokollet om barn i väpnade konflikter.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Angola har signerat men ej ratificerat:
- Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC). (Angola var en av

grundarna av ICC, men har inte kunnat ratificera stadgan då den angolanska
regeringen menar att den strider mot delar av landets grundlag. )
- Protokollet till den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Angola har varken signerat eller ratificerat:
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen mot tortyr (CAT), eller det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr.
- Det fakultativa protokollet till konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter om avskaffandet av dödsstraffet.
- Det fakultativa protokollet till konventionen om avskaffandet av alla former
av diskriminering mot kvinnor om enskild klagorätt. (Parlamentet har under
2007 godkänt att Angola ansluter sig.)
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden
Angola blev invald i FN:s råd för mänskliga rättigheter år 2007. I samband med
valet gjorde Angola frivilliga åtaganden att omgående ratificera CERD och
CAT, att ratificera samtliga konventioner Angola har undertecknat men ännu
inte ratificerat samt att undersöka möjligheten att underteckna konventionen
om rättigheter för personer med funktionshinder samt konventionen mot
påtvingade försvinnanden.
Angola skulle senast den 15 december inkommit till FN med en nationell
översiktsrapport om mänskliga rättigheter (common core report). Rapporten har
utarbetats i nära samarbete med FN:s kontor i Angola, men på grund av
problem med översättning av rapporten kommer den förmodligen inte att
kunna presenteras i tid.
Regeringen har utökat sitt samarbete med FN:s granskningsmekanismer.
Under 2007 har FN:s råd för de mänskliga rättigheternas arbetsgrupp för
godtyckliga frihetsberövanden samt FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet
besökt Angola. Under 2008 förväntas FN:s särskilde rapportör för
yttrandefrihet samt FN:s rapportör om rätten till utbildning, besöka landet.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Angolas grundlag tillförsäkrar rätten till liv. Det finns inga uppgifter om av
statsmakten sanktionerade mord eller avrättningar. Slaveri eller slaveriliknande
former har inte rapporterats.
Rapporter om tortyr i samband med fängelsevistelser eller andra
frihetsberövanden förekommer. Polisen anklagas regelbundet för att använda
övervåld.
Förhållandena i fängelserna är mycket dåliga med många fångar i samma cell,
brist på vatten, mat och grundläggande sanitet. Arbetsgruppen för godtyckliga
frihetsberövanden under FN:s råd för mänskliga rättigheter samt FN:s
särskilde rapportör för religionsfrihet framförde båda i sina rapporter skarp
kritik mot förhållandena i fängelserna. I ett fall håller ett fängelse byggt för 600
fångar idag 3 300. Civila personer har i minst ett fall blivit arresterade av
militärer. Omfattande korruption inom rättsväsende och polis medför
kränkningar av fångarnas rättigheter. Regeringen har uppmärksammat
situationen i landets fängelser och nya fängelsebyggnader är under
konstruktion för att minska antalet fångar per cell. En reform av
strafflagstiftningen pågår och regeringen menar att denna kommer att påverka
situationen i fängelserna. FN stödjer regeringens arbete med att inkludera
mänskliga rättigheter i polisutbildningen.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades i och med att den nya grundlagen trädde i kraft 1992.
Angola var en av initiativtagarna till den resolution om uppehåll i utdömande
och verkställande av dödsstraffet som antogs an FN:s generalförsamling i
december 2007.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
FN:s råds för de mänskliga rättigheterna arbetsgrupp om godtyckliga
frihetsberövanden framhöll i sin rapport den angolanska regeringens
ansträngningar för att öka antalet kommundomstolar och förbättra situationen

i fängelserna, men pekade på grava brister i rättsystemet. Arbetsgruppens
slutsats var att det fortfarande saknas ett effektivt system för att förhindra
godtyckliga frihetsberövanden.

Klagomål i frågor om de mänskliga rättigheterna skall enligt grundlagen riktas
till en ombudsman som dock saknar det nödvändiga lagstödet och det politiska
mandatet för att på ett effektivt sätt kunna utöva sin roll.

Under senare år har omfattande resurser avsatts för att kontrollera olaglig
invandring, särskilt från grannlandet Demokratiska Republiken Kongo (DRK).

I verkligheten är det allmänt vedertaget att det finns stora brister i rättsväsendet
som är en kvarleva från den portugisiska kolonialtiden. Det långa
inbördeskriget gjorde att systemet inte moderniserades och i dagsläget är t.ex.
delar av strafflagen så pass föråldrad att den inte kan tillämpas. Det saknas ett
separat system för att hantera personer som inte är straffmyndiga. Ungdomar
arresteras och fängslas på samma sätt och tillsammans med vuxna.

Gränsen mellan DRK och Angola är över 2 000 km lång och befolkningen i
området tillhör samma folkgrupp på båda sidor om gränsen och rör sig fram
och tillbaka mellan länderna. Situationen försvåras av att många av invandrarna
ägnar sig åt olaglig diamantletning, så kallad garimpo, samt diamantsmuggling.
Enligt FN har cirka 44 000 kongoleser utvisats från diamantområdena längs
gränsen sedan januari 2007. Militären har anklagas för omfattande övergrepp,
inklusive systematiska våldtäkter, i samband med dessa utvisningar.
Angolansk lagstiftning hindrar inte fri rörelse, fri bosättning inom landet eller
utrikesresor. Återupprustningen av vägnätet och röjningen av landets många
landminor har avsevärt förbättrat angolanernas möjlighet att röra sig i landet.
Vissa delar av landet är dock i praktiken svårtillgängliga på grund av
säkerhetskontroller och vägspärrar i områden med diamant- och
mineralbrytning. Korruptionen och den långsamma administrationen försvårar
utrikesresor. Att skaffa pass och id-kort är förenat med omfattande byråkrati
och det uppges vara vanligt med mutor för snabb hantering av en ansökan.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Garantier för den personliga friheten och rättssäkerheten finns i 1992 års
grundlag. Rätten till offentlig rättegång, frigivning mot borgen, erkännande av
den åtalades rätt till advokat och vittnesförhör tillförsäkras i lagen. Åtal ska
väckas inom 90 dagar. Domstolsväsendet består av domstolar på kommunaloch
provinsnivå. Högsta dömande organ är Högsta Domstolen vars cirka tio
domare utses av presidenten. En särskild militärdomstol finns för brott
begångna inom de väpnade styrkorna. Straffmyndighet infaller vid 16 års ålder.

Rättssystemets oberoende och förmåga att stå emot påtryckningar ifrågasätts
ofta. Exempelvis riktades kritik mot militärdomstolen i samband med att före
detta chefen för den angolanska underrättelsetjänsten, General Fernando
Garcia Miala, dömdes till fyra års fängelse.
Rättsystemets effektivitet begränsas av bristande resurser, både ekonomiska,
administrativa och personella. Enligt FN prövades endast 1 110 av 14 701
kriminella åtal under 2006. Det råder stor brist på utbildade jurister och de som
finns är underbetalda och arbetar under svåra förhållanden. Det förekommer
att personer åtalas och döms till fängelse utan att någonsin fått träffa en
försvarsadvokat. Enligt angolansk lag skall en häktad person åtalas inom 24
timmar. Enligt tillgängliga källor är det mycket sällan så sker.
Ett stort problem är kapacitetsbristen i systemet; endast 14 av 165 kommuner
har en domstol. Åtalade personer kan bli kvar i fängelset i flera år innan deras
fall går till rättegång. Högsta domstolen har ett brett mandat och FN:s
arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövande rapporterar att domstolen inte
med nuvarande resurser kan fullgöra sina uppgifter.
År 2003 tillsattes en kommission som skulle se över rättsystemet, inklusive
strafflagstiftningen och lagen om preventiv häktning, men reformarbetet går
långsamt. Ett utkast till ny grundlag har bordlagts till efter valet.

Män och kvinnor ges samma skydd av grundlagen. I praktiken har kvinnor på
grund av samhällsstrukturen svårare att hävda sina rättigheter. Det
förekommer att traditionell lag tillämpas i områden som i praktiken saknar
täckning av rättsystemet, vilket kan medföra skillnader i kvinnor och mäns
rättigheter.
En antal trovärdiga institutioner har skarpt kritiserat korruption på alla nivåer i
samhället. Angola rankar mycket lågt på Transparency Internationals index
över korruptionsgraden i världens länder. De omfattande naturresurserna,
främst från olja och diamanter, genererar stora inkomster för staten.
Avsaknaden av öppenhet, välfungerande kontrollsystem och
upphandlingsregler gör det svårt att följa hur statens inkomster och utgifter
hanteras. Experter menar dock att begränsade framsteg mot en ökad öppenhet
har skett under de senaste åren. Angola ratificerade FN:s konvention mot
korruption (UN Convention on Anti-Corruption) i februari 2006. Angola
överväger medlemskap i Extractive Industries Transparency Initiative – ett
initiativ för ökad öppenhet och offentligt ansvar inom gruv- och oljesektorn.
Inom Kimberlyprocessen som syftade till att förhindra konfliktdiamanter, deltog
Angola aktivt.
7. Straffrihet
En överenskommelse om allmän amnesti för alla krigsförbrytelser ingicks i
Luena efter UNITA-ledaren Jonas Savimbis död 2002. Någon utredning om de
brott som begicks under kriget har aldrig ägt rum. Straffrihet bedöms
fortfarande vara utbrett på grund av korruption och brister i rättsystemets
oberoende från den verkställande makten.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen tillförsäkrar samtliga friheter och specificerar att ingen form av
censur får förekomma vare sig den är av politisk, ideologisk eller artistisk natur.
Även om det generella politiska klimatet i Angola går mot en ökad tolerans,

finns oroande tecken på inskränkningar i de grundläggande friheterna.
Yttrandefriheten och tryckfriheten i Angola hämmas av det begränsade utbudet
av oberoende medier. Landets enda dagstidning, Jornal de Angola, är statsägd
och starkt kontrollerad. Detta gäller även landets enda TV-station. Den statliga
radion, Radio Nacional, är den enda kanalen med nationell täckning. Privata
kommersiella radiostationer, framförallt den katolska Radio Ecclésia, visar en
självständig profil som ofta är obekväm mot regeringen. Ett politiskt spel kring
privata radiostationers möjlighet att utvidga sin täckning till hela landet har
pågått under flera år. Utöver Journal de Angola finns ett antal ickestatliga
veckotidningar, med spridning främst i Luanda, som öppet kritiserar regeringen
och andra personer inom makteliten. Dessa har dock relativt låg upplaga och
mindre väldokumenterade spekulativa inslag som påverkar tidningarnas
trovärdighet och genomslag.
Under 2007 har journalister och representanter för enskilda organisationer
arresterats vid några tillfällen. En representant för den internationella
organisationen Global Witness arresterades under ett besök i Cabinda och
anklagades för brott mot rikets säkerhet. Redaktören på en av de oberoende
veckotidningarna arresterades för ett flera år gammalt åtal för förtal och en
representant för en nationell enskild organisation som arbetar med mänskliga
rättigheter riskerar att arresteras på samma grunder. Ytterligare en journalist i
enklaven Cabinda arresterades i november och satt fortfarande i mitten av
december i fängelse. I samtliga övriga fall har personerna frigivits efter en tid i
häkte. Det är inte möjligt att hänföra arresteringarna till någon konsoliderad
strategi att inskränka yttrande- eller tryckfriheten.
Det har inte rapporterats om några omfattande inskränkningar i mötes- och
föreningsfriheten vad gäller enskilda individers rätt att organisera sig. I
allmänhet bedömer representanter för civila samhället att situationen vad gäller
mötes- och föreningsfrihet har förbättrats under senare år. Offentliga
demonstrationer (som inte är knutna till regeringspartiet, MPLA) förekommer
sällan, men de få demonstrationer som anordnats under året har i stort avlöpt
utan ingrepp från statsmakten. Civila samhället har spelat en viktig roll i

registreringen av väljare som genomförts under året.
Rapporter om våld mot representanter för oppositionspartier, bland annat i
samband med politiska manifestationer, förekommer. Det är svårt att fastslå
omfattning, bakgrund och motiv till våldet, men det går inte att utesluta att
våld ibland används för att förhindra oppositionen att föra fram sitt budskap.
Byråkratiska hinder gör att det är omständligt och tidskrävande att registrera en
enskild organisation. Organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter
verkar vara drabbade i större utsträckning än organisationer som arbetar inom
sociala områden. I några fall har organisationer väntat i år på att få sin ställning
erkänd som laglig organisation i Angola. Ett uttalande av en chefstjänsteman
med uppgift att samordna enskilda organisationers arbete har också skapat
spänning inom civila samhället. Denne namngav ett antal organisationer som
uppgavs sakna laglig grund och anklagade dessa för att bedriva verksamhet
som endast politiska partier hade rätt att göra. Dessa uttalanden, i kombination
med att en ny lagstiftning som reglerar enskilda organisationers verksamhet är
under beredning, har av vissa bedömare tolkats som en signal att utrymmet för
civila samhället kan komma att minska.

regeringschef och överbefälhavare och har vida befogenheter. Han utser bland
annat regering, provinsguvernörer, riksbankschef och domare i högsta
domstolen. Han är ordförande och sammankallande i ministerrådet
(regeringen) liksom i Republikens råd. Det sistnämnda är rådgivande organ i
viktiga politiska frågor och består bland annat av talmannen, riksåklagaren och
ledarna för oppositionspartierna.
Parlamentet har 220 platser, varav 130 väljs på nationella listor och 90 på
provinsiella listor. I det senaste parlamentsvalet 1992 (varvid endast första
omgången av valet genomfördes) vann MPLA egen majoritet med 129 platser.
Därefter kom UNITA, MPLA:s huvudmotståndare under inbördeskriget, med
70 platser. PRS har sex, FNLA fem och PLD har tre platser. Sju partier har en
plats vardera. Partier som företräder lokala och regionala intressen är förbjudna
enligt konstitutionen, samtliga partier måste vara nationella. Systemet
förhindrar att partier som skulle kunna vinna röster lokalt men inte nationellt
(till exempel separatiströrelsen i enklaven Cabinda), kan få fotfäste i
parlamentet. För närvarande är 16 procent av parlamentets ledamöter kvinnor.
Parlamentets ställning är svag i förhållande till presidentmakten.

I Angola är en majoritet av befolkningen katoliker, men en växande grupp
tillhör protestantiska fundamentalistiska samfund med rötter i andra delar av
Afrika och Brasilien. Antalet muslimer i landet uppgår troligen till någon
procent, varav många är invandrare från Västafrika och Libanon. FN:s
särskilde rapportör för religionsfrihet besökte Angola i november. Hon
bedömde att den angolanska lagstiftningen på detta område inte var förenlig
med internationell standard. Registreringen av en religiös grupp tar ofta lång
tid. Rapportören uttryckte särskild oro för situationen i Cabinda där det finns
en mångårig konflikt mellan centralstaten och katolska kyrkan samt för risken
för en ökad stigmatisering av muslimer som ofta kopplas ihop med terrorism,
olaglig invandring och penningtvätt.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Angola är enligt grundlagen en demokratisk republik. Presidenten är statschef,

Sedan UNITA intog sina platser i nationalförsamlingen 1997 ingår de formellt i
en samförståndsregering tillsammans med MPLA (GURN). MPLA och
UNITA är de två partier som dominerar den politiska arenan. Två av
regeringens 29 ministrar är kvinnor.
Rätten att ansluta sig till politiska partier finns inskriven i grundlagen. MPLA
och UNITA är de två största av för närvarande tolv partier representerade i
nationalförsamlingen, men ett stort antal mindre partier finns registrerade. Ett
statligt partistöd utgår till de partier som sitter i församlingen.
Regeringen har vid ett flertal tillfällen skjutit fram tidpunkten för ett nästa val,
men har vid upprepade tillfällen under året aviserat att valet ska äga rum under
2008. En framgångsrik registreringsprocess har genomförts under 2007. Ett

exakt datum för parlamentsvalet har dock ännu inte slagits fast. Det är heller
inte fastslaget om presidentval ska hållas i samband med parlamentsvalet.
Valkommissionens oberoende gentemot regeringen har ifrågasatts av vissa
bedömare.
Kvinnors har enligt lag samma rättigheter till att deltaga i val och väljas som
män. I praktiken är dock kvinnors deltagande lägre än mäns.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Angola har ratificerat de åtta centrala ILO-konventionerna om mänskliga
rättigheter.
Den formella sektorn sysselsätter en mycket liten del av den arbetsföra
befolkningen i Angola. Världsbanken uppger att cirka 59 procent av
befolkningen i städerna är sysselsatt inom den informella sektorn. Omkring en
femtedel av befolkningen bedöms arbeta inom privat sektor och ytterligare tio
procent inom offentlig sektor.
Den angolanska lagen förbjuder tvångsarbete. Regeringen har rätt att tvinga
anställda i den offentliga sektorn tillbaka till arbetet vid exempelvis strejker och
andra "disciplinbrott". Ingen dokumenterad rapportering om tvångsarbete har
framkommit under året. Barnarbete är inte tillåtet men förekommer enligt
uppgift ändå, eftersom många familjer är beroende av barnens arbete för att
trygga sin försörjning. Prostitution bland minderåriga förekommer i städerna.
Det kan inte uteslutas att diskriminering förekommer inom arbetslivet, men det
är inte en fråga som lyfts fram i den offentliga debatten.
Statens efterlevnad av rätten till egendom har ifrågasatts i samband med
uppmärksammade vräkningar av boende i Luandas kåkstäder. Det rör sig i
allmänhet om personer utan lagfart för marken de bebor, vilket komplicerar
kompensationsfrågan. Officiellt uppges att de vräkta har kompenserats men

enskilda organisationer ha hävdat att så inte alltid är fallet. I mars 2006
uttryckte FN:s särskilde rapportör för skäligt boende (adequate housing) oro för
dessa evakueringar.
Läkare utan gränser kom i november 2007 med en rapport om omfattade
övergrepp mot de kongolesiska diamantletare, så kallade garimperos, som
regelbundet rör sig över gränsen mellan Angola och framförallt Demokratiska
Republiken Kongo. Rapporten pekade på omfattande våld, inklusive sexuellt
våld mot kvinnor, i samband med utvisning av dessa personer från Angola.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det offentliga hälsovårdssystemet i Angola har stora brister. Tillgången på
hälsovård i Angola varierar beroende på var i landet man befinner sig. Antalet
invånare per läkare beräknas uppgå till 20 000 och majoriteten av läkarna
verkar i de större städerna. För år 2007 är utbetalningarna till hälsovården
budgeterade till 3,68 procent av de statliga utgifterna.
Enligt Human Development Report (UNDP) 2005 är förväntad livslängd vid
födseln i Angola 41,7 år. Varje kvinna föder i genomsnitt sju barn, men i
genomsnitt dör vart fjärde barn före fem års ålder. Mödradödligheten är också
bland de högsta i världen. Malaria och kolera är vanligt förekommande; 2006
led Angola av en omfattande koleraepidemi. Regeringen har kritiserats för att
inte sätta in tillräckliga resurser i kampen mot epidemiska sjukdomar som
framförallt drabbar den fattigaste delen av befolkningen.
Angola har fortfarande en betydligt lägre del av befolkningen som lever med
hiv/aids än grannländerna. Förekomsten, det vill säga den procent av
befolkningen som lever med sjukdomen, uppges ligga mellan 2,5 – 4 procent.
En ökad rörlighet över gränserna och inom landet gör dock att smittoläget kan
komma att öka drastiskt. En nationell strategisk plan för att bekämpa hiv/aids
lanserades år 2000. Hiv/aidsfrågor är fortfarande tabu för stora delar av
befolkningen, men regeringen har fått beröm för att ha erkänt problemet. Det
nationella institutet för bekämpning av aids (INLS), som tillsammans med

Hälsoministeriet ansvarar för åtgärdsarbetet, har tidigare kritiserats för
bristande engagemang samt svag administrativ kapacitet. Unicef pekar dock på
förbättringar i INLS engagemang, framförallt vad gäller
kommunikationsfrågor.
12. Rätten till utbildning
Den grundläggande skolutbildningen i Angola är obligatorisk, men de
omfattande resursbristerna och den utbredda fattigdomen medför i praktiken
att många angolanska barn har begränsad tillgång till utbildning. Många barn
hamnade också utanför skolsystemet under kriget och har inte haft möjlighet
att ta igen den förlorade tiden. Enligt Världsbanken är cirka 33 procent av
befolkningen analfabeter. År 2007 är statens utgifter för utbildning
budgeterade till 5,61 procent av den statliga budgeten, vilket innebär en ökning
både nominellt och i procent. Det totala antalet barn som går i skolan har ökat
avsevärt efter krigsslutet, men få utbildade lärare och bristfälliga lokaler och
utrustning drar ner kvaliteten på undervisningen.
Över hälften av befolkningen i landet är under 18 år.
Grundutbildningen är formellt sett kostnadsfri, men i praktiken krävs
ersättning inte bara för skolböcker och dylikt utan också som bidrag till
underbetalda lärare.

extrem fattigdom enligt FN. Till viss del kan den låga levnadsstandarden
förklaras mot bakgrund av det långa inbördeskriget, men det kan inte bortses
från att stora brister i förvaltningen, korruption och misshushållning med
landets resurser, har bidragit till att Angola endast uppnår plats 162 på UNDP:s
utvecklingsindex (Human Development Index).
Livsmedelssäkerheten har förbättrats under de senaste åren, men
naturkatastrofer som till exempel översvämningar slår hårt mot den fattigaste
delen av befolkningen. Unicef rapporterar att cirka 50 procent av befolkningen
saknar tillgång till rent vatten, vilket var en av anledningarna till koleraepidemin
2006. Elnätet skadades svårt under kriget och endast en minoritet av
befolkningen har regelbunden tillgång till elektricitet.
Angola har utarbetat en nationell strategi för fattigdomsminskning men har
kritiserats för bristande engagemang i dess implementering. I sin utfästelse
inför medlemskapet i FN:s råd för mänskliga rättigheter har Angola åtagit sig
att främja genomförandet av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och
implementera en rättighetsbaserad strategi för fattigdomsminskning. Angola
har idag en av världens högsta tillväxttakter och det ekonomiska utrymmet för
att genomföra välfärdsreformer får sägas vara gott.

Angola har åtagit sig att ta med mänskliga rättigheter i läroplanen i grundskolan
och gör vissa ansträngningar för att uppnå det målet. Bland annat har
lärarmanualer tagits fram.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Grundlagen ger män och kvinnor lika rättigheter. År 1986 ratificerade Angola
konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Under
2007 godkände parlamentet att Angola skriver under även det fakultativa
protokollet till konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering
mot kvinnor samt tilläggsprotokollet till afrikanska stadgan om kvinnors
rättigheter.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsvillkoren för merparten av Angolas invånare är mycket svåra. 65
procent av befolkningen är fattig och en fjärdedel av befolkningen lever i

Angola rapporterar regelbundet till FN:s kvinnokonvention CEDAW om
uppföljningen av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av
kvinnor.

Medveten diskriminering av någon särskilt grupp har inte rapporterats. Flickor
har dock i praktiken inte samma möjligheter som pojkar; förhållandet mellan
flickor och pojkar som går i skolan är 0,85 till 1.

Ministeriet för familjefrågor och främjande av kvinnor har fokuserat på att
minska analfabetism och förbättra den ekonomiska situationen för kvinnor.
Under 2005 skapades en arbetsgrupp för att ta fram en politik för jämställdhet.
Trots dessa ansträngningar är kvinnor en utsatt grupp i Angola som
diskrimineras på många sätt. Fattigdomsproblematiken slår ofta hårdast mot
kvinnor, färre flickor går i skolan, kvinnor betalas lägre löner och sexuellt våld
går ofta ostraffat.
15. Barnets rättigheter
Enligt grundlagen är barnen en absolut prioritet i statsmakternas verksamhet.
De skall åtnjuta speciellt skydd från i första hand familjen, men också från
staten. Ett nationellt institut för barnets rättigheter bildades år 2005. Nyligen
gjorde Angolas minister för social integration, João Baptista Kussuma, ett
uttalande i FN där han påtalade vikten regeringen lägger vid barns rättigheter. I
praktiken har barn ännu ett svagt rättsligt skydd. Kriget har medfört svåra
övergrepp på barns rättigheter. Barnprostitution, barnarbete och gatubarn är
fortfarande ett problem, liksom bristande möjligheter till skolgång. Det
förekommer att barn fängslas.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Ett mindre antal Khoisan och andra jägar- och samlarfolk lever i södra Angola.
Dessa grupper är ekonomiskt och socialt diskriminerade och det rapporteras
att olagliga markförsäljningar ytterligare har reducerat deras
försörjningsmöjligheter.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet nämns inte i
angolansk lagstiftning. Det finns inget förbud mot homosexualitet enligt lag.
Homosexualitet är dock fortfarande stigmatiserat och det förekommer få öppet
homo- och bisexuella eller personer med transpersonlighet (HBT) i det
offentliga livet. Enligt uppgift finns det inga enskilda organisationer som aktivt
driver HBT-frågor.

18 Flyktingars rättigheter
Huvuddelen av de runt 500 000 flyktingar som flytt från Angola har nu
återvänt. Återvändandeprocessen avslutades formellt under 2006. Situationen
för de återvändande är fortfarande kritisk, men har kontinuerligt förbättrats.
Uppgifter förekommer om övergrepp på frihetsberövade bland de omkring
13 000 flyktingar från främst Demokratiska Republiken Kongo som uppehåller
sig i Angola.
19. Funktionshindrades rättigheter
Olika typer av funktionshinder är vanligt förekommande i Angola. Exempelvis
beräknas att cirka 70 000 människor har amputerade lemmar på grund av
minolyckor. Angola är också ett av få länder i världen med ett stort antal
personer som är funktionshindrade av polio på grund av bristande
vaccinationstäckning under kriget. Personer med funktionshinder ges ingen
speciell uppmärksamhet i regeringens politik. Livssituationen för
funktionshindrade är många gånger svår och många lever i fattigdom. Ett
mindre antal enskilda organisationer arbetar med att förbättra situationen för
funktionshindrade.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett ökande antal nationella organisationer fokuserar på frågor om mänskliga
rättigheter och civila samhällets kompetens på området växer. Någon särskild
lagstiftning i förhållande till organisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter förekommer inte, men det lagliga utrymmet för organisationerna är
begränsat. Definitionen av vad som utgör politisk verksamhet, och som
därmed faller utanför organisationernas mandat, är luddig.
Registreringsprocessen för enskilda organisationer är komplicerad och
utdragen. Dialogen med regeringen är mycket begränsad, men under året har
flera initiativ för att öka dialogen genomförts. Organisationer som arbetar med
mänskliga rättigheter har rapporterat om praktiska problem som försvårar
deras arbete. Ett exempel är att många organisationer har svårt att få visum för
besökare och internationell personal.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett antal internationella organisationer som arbetar med mänskliga
rättighetsfrågor är verksamma i Angola. FN:s kontor för mänskliga rättigheter
(OHCHR) arbetar aktivt med att stödja regeringen i främjandet av och
utbildning om mänskliga rättigheter, bland annat genom stöd till
ombudsmannainstitutionen. OHCHR bistår även enskilda organisationer med
att höja medborgarnas kunskap om deras rättigheter.
Sverige har under lång tid bedrivit utvecklingssamarbete med Angola med en
rättsbaserad grundmålsättning. Dessutom har Sverige gett stöd till
kapacitetsutveckling av det civila samhället, bland annat till organisationer som
arbetar för en ökad respekt för mänskliga rättigheter. Det svenska biståndet är
sedan några år tillbaka under utfasning. Utöver utvecklingssamarbetet verkar
Sverige både på egen hand i dialogen med Angola, samt genom FN och EU,
för att följa upp och påverka utvecklingen vad gäller respekten för mänskliga
rättigheter i landet.

Mänskliga rättigheter i Centralafrikanska
republiken 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget rörande de mänskliga rättigheterna i Centralafrikanska republiken (CAR)
är mycket allvarligt. Stora grupper internflyktingar lever under mycket svåra
humanitära förhållanden. CAR tar samtidigt emot flyktingar från Tchad och
Darfurprovinsen. Sedan mitten av 2005 har hundratals civila dödats, över
tiotusen hem bränts ner och cirka 300 000 människor tvingats på flykt från de
konfliktdrabbade områdena i norra delen av landet. Regeringsstyrkorna och
presidentgardet står för den största delen av alla summariska eller utomrättsliga
avrättningar som förekommer i landet. Olika rebellgrupper ansvarar även de
för grova kränkningar, plundringar och tvångsbeskattning.
Straffriheten för brott begångna av framförallt regeringsstyrkor,
presidentgardet och polisen är utbredd. Regimen har dock arbetat för att
återetablera de politiska och juridiska institutionerna. Korruptionen i
domstolsväsendet är omfattande, till stor del på grund av obetalda löner, brist
på utbildad personal och brist på resurser. Antalet domare och
försvarsadvokater i landet är mycket lågt.
Internationella brottmålsdomstolen meddelade i maj 2007 att man avser att
utreda brott begångna i CAR under stridigheterna 2002-2003.
Brottmålsdomstolen meddelade även att man kommer att bevaka den
nuvarande situationen i landet.
Beträffande de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är
förhållandena mycket svåra med stor fattigdom och ojämlikhet. Tillgången till
skola, hälso- och sjukvård är begränsad.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Centralafrikanska Republiken har ratificerat följande centrala konventioner om
de mänskliga rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), samt
det fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Dock inte det fakultativa
protokollet om avskaffandet av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW). Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt har dock
varken undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), dock inte de två fakultativa
tilläggsprotokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder.
- Flyktingkonventionen, samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Centralafrikanska Republiken har varken undertecknat eller ratificerat
konventionen mot tortyr (CAT).
Landet rapporterar mycket försenat eller inte alls till de olika kommittéerna.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Sedan mitten av 2005 har hundratals civila dödats, över tiotusen hem bränts
ner och cirka 300 000 människor har tvingats på flykt på grund av den mycket
svåra situation som råder i norra Centralafrikanska republiken. Landet gränsar
till det laglösa östra Tchad och den krigshärjade Darfurprovinsen i Sudan och
är samtidigt hårt drabbat av en intern konflikt.
Regeringsstyrkorna (Forces armées Centrafricaines, FACA) och
presidentgardet står för den största delen av alla summariska och utomrättsliga

avrättningar som förekommer i landet. Handlingarna motiverar man ofta med
hänvisning till försvar mot angrepp från rebeller. De olika rebellgrupperna
(främst APRD och UFDR) gör sig även de skyldiga till grova brott och
övergrepp, plundringar och tvångsbeskattning.
Tortyr och annan omänsklig behandling är förbjuden men förekommer i stor
omfattning. Regeringsstyrkorna, presidentgardet, polis och de olika
rebellgrupperna gör sig skyldiga till den här typen av brott.
Medborgarna tar ofta lagen i egna händer vilket leder till lynchningar av
presumtiva kriminella. Det förekommer att människor som misstänks för
häxeri dödas eller såras allvarligt av lokalbefolkningen, framförallt på
landsbygden.
Förhållandena i landets fängelser och arrestlokaler är mycket dåliga.
Fängelserna är överbefolkade, de intagna saknar mat och mediciner och de
hygieniska faciliteterna är undermåliga. Det finns uppgifter om att fångar
utsätts för tortyr av fängelsepersonal. I huvudstaden finns ett separat fängelse
för kvinnor men i övriga delar av landet åtskiljer man inte kvinnor och män.
Ungdomar fängslas tillsammans med vuxna. Arrestlokalerna är i allmänhet i
ännu värre skick än fängelselokalerna. De intagna är i många fall tvungna att
betala mutor för att få mat, vatten eller möjlighet att tvätta sig. Regeringen
tillåter mänskliga rättigheter-observatörer från FN-missionen, Internationella
Rödakorskommittén samt frivilligorganisationer att besöka fängelser.
Non-refoulement-principen (en flykting får inte återsändas till ett land i vilket
han eller hon riskerar att utsättas för förföljelse) är fastlagd i nationell lag och
respekteras enligt Förenta Nationernas flyktingkommissariat, UNHCR (United
Nations High Commissioner for Refugees).
4. Dödsstraff
Dödsstraff är tillåtet men inga dödsdomar har verkställts sedan 1980-talet, trots
att de har utdömts. Opinionen är för dödsstraff. Många menar att dödsstraff är

det bästa sättet att stävja den höga kriminaliteten.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Rätten till personlig frihet garanteras i lag men i praktiken förekommer
godtyckliga frihetsberövanden och häktningar som utförs främst av
säkerhetsstyrkorna. Häktningstiderna kan ibland vara mycket långa och det
finns uppgifter om personer som varit häktade i flera år på grund av
byråkratiska hinder, rättssystemets ineffektivitet och korruption.
Häktningsorder krävs inte för arresteringar. Det finns uppgifter om personer
som häktats på politisk grund, men det är oklart hur många de är.
Häxeri är straffbart och det förekommer att personer frihetsberövas misstänkta
för att vara häxor. Enligt lag är intrång i hemmet utan order från domstol
förbjudet. Trots detta förekommer det att polis och säkerhetsstyrkor gör
husrannsakan på eget bevåg under förevändning att de letar efter vapen eller
brottslingar.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssystemet bygger på den franska modellen med stora inslag av traditionell
sedvanerätt, det vill säga regler som inte kommit till uttryck i skrivna lagregler
men som ändå uppfattas som bindande för myndigheter och enskilda.
Domstolarna ska vara självständiga men står i realiteten under starkt inflytande
av presidenten. Domarna utses direkt av presidenten. Rättsväsendet består av
både civila och militära domstolar. Korruptionen i domstolsväsendet är
omfattande, till stor del på grund av obetalda löner, brist på utbildad personal
och brist på resurser. Antalet domare och försvarsadvokater i landet är mycket
lågt.
Internationella brottmålsdomstolen meddelade i maj 2007 att man avser utreda
brott begångna i CAR under stridigheterna 2002-2003. Brottsmålsdomstolen
meddelade även att man kommer att bevaka den nuvarande situationen i
landet.

7. Straffrihet
Straffrihet för brott mot de mänskliga rättigheterna är ett utbrett fenomen, i
synnerhet för de brott som regeringsstyrkor eller presidentgardet begått. Den
främsta orsaken till straffriheten är en kombination av bristande resurser och
det faktum att korruptionen genomsyrar rättsväsendet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediafrihet garanteras i konstitutionen. Det finns ett dussintal
privatägda tidningar som i vissa fall är öppet kritiska mot presidenten och
regeringen. Radion ger visst utrymme åt regeringskritiska synpunkter. Landets
enda TV-kanal är statsägd och ägnar sig åt att uppmärksamma vad presidenten
och regeringen gör. Vissa restriktioner fanns gentemot medias rapportering
inför valen våren 2005. Situationen har därefter förbättrats, till en del beroende
på genomförandet av den nya presslagen som antogs 2005. Sedan 2004 finns
en lag som innebär att det inte längre är möjligt att fängsla journalister för
förtal av tredjeman, dock finns en rätt till svaromål eller kompensation till den
person som berörs av reportaget. Det kvarstår dock andra lagar mot
exempelvis uppmaningar till olydnad gentemot säkerhetsstyrkor, uppmaningar
till våld, hat och diskriminering i reportage vilka gör det möjligt att bötfälla eller
fängsla journalister och avsevärt försvårar deras arbete. I februari 2006
inrättades Haute Counseil de la Communication, (HCC), vilket är ett oberoende
organ som ska stödja regeringen och främja pressfrihet.
Den nationella televisionen är monopoliserad och några privata TV-stationer
finns inte. Inga restriktioner råder för internetanvändning. Radio är det mest
utbredda mediet i landet inte minst på grund av låg läskunnighet.
Författningen föreskriver både församlings- och religionsfrihet, men förbjuder
religiös fundamentalism.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Konstitutionen ger betydande makt åt presidenten som är både statschef och
överbefälhavare. Konstitutionen föreskriver en flerpartistat, en premiärminister
som utnämns av en majoritet av nationalförsamlingen och en president som
kan omväljas endast en gång. Till skillnad från den tidigare konstitutionen ges

premiärministern utökad makt och presidentens mandattid förkortas från sex
till fem år.
Inför presidentvalet år 2005 tilläts inte vissa personer kandidera enligt
domstolsbeslut, bland annat den tidigare presidenten Patasse. Presidentval
samt parlamentsval hölls i maj 2005 där Bozizé fick 64 procent av rösterna.
Nationella samlingsrörelsen, vilket är ett nybildat parti som stödjer Bozizé, fick
45 mandat (av totalt 105) och Bozizés parti, Mouvement pour la libération du
peuple centrafricain (MLPC), fick näst flest röster med 11 mandat. Endast sex
procent av parlamentarikerna är kvinnor. Valobservatörer från Benin,
Madagaskar och Gabon närvarade. Några dagar efter valet avskedade Bozizé sin
vicepresident efter att han tillsammans med flera andra politiker undertecknat en
petition med kritik mot hur valet genomfördes.
Det finns tecken på att den nya administrationen försöker komma tillrätta med
korruption, bland annat genom att se till att tjänster i statsägda företag inte
tillsätts på basis av politiska meriter. Dessutom har domstolar dömt ett antal
personer med höga befattningar för korruption.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Centralafrikanska republiken har ratificerat åtta av ILO:s centrala konventioner
om mänskliga rättigheter:
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna 29 och 105)
- Förbud mot barnarbete (konventionerna 138 och 182)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna 100 och 111)
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna 87 och 98)
Författningen förbjuder diskriminering på grund av fackligt engagemang dock
finns rapporter om detta i samband med personer involverade i strejker.
Regimen har sagt sig vilja betala ut löner regelbundet åt statligt anställda och
återuppta administrationen ute i landet men hittills har detta åtagande knappast
uppfyllts. Statligt anställda är den största gruppen arbetstagare. Då löner till
offentligt anställda inte betalas ut resulterar detta ofta i omfattande strejker och

missnöje. Lönenivåerna har legat helt stilla i drygt tjugo år. Enligt en rapport
från Internationella valutafonden, IMF, är en av huvudorsakerna till de senaste
femton årens oroligheter och militärkupper i landet regeringens oförmåga att
betala ut löner till de offentligt anställda. Utöver detta är de flesta sysselsatta i
den informella sektorn, framförallt med jordbruk för egna behov.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Standarden på hälso- och sjukvården i Centralafrikanska republiken är mycket
dålig, även i jämförelse med omkringliggande länder. Knappt hälften av
befolkningen har tillgång till grundläggande hälsovård. Förväntad
medellivslängd enligt WHO är cirka fyrtio år. Fyra procent av BNP läggs på
hälsosektorn. Barnadödligheten har ökat sedan mitten på 1990-talet. Malaria
och aids är de vanligaste dödsorsakerna. Av den vuxna befolkningen uppges
mellan åtta och 21 procent vara hiv/aids-smittade. Cirka 300 000 sägs leva med
hiv/aids av en befolkning på cirka 3,9 miljoner.
12. Rätten till utbildning
Tillgången till och kvaliteten på utbildningen i landet är dålig. Endast 35
procent av kvinnorna och 60 procent av männen är läskunniga och cirka två
tredjedelar av befolkningen genomgår inte grundskola och gymnasium. Cirka
75 procent av alla skolor förstördes i samband med statskuppen år 2003.
Utbildningens kvalitet har på grund av oroligheterna ytterligare försämrats och
staten har inte kunnat betala ut löner till lärare på månader. Korruption inom
utbildningsväsendet är utbrett vilket hänger samman med statens svårigheter
att betala ut löner.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Centralafrikanska republiken har god tillgång på diamanter, guld, uran och skog
men har sedan självständigheten brottats med en svår ekonomisk situation.
Landet är ett av de fattigaste i världen och enligt UNDP lever hela 95 procent
på mindre än en dollar per dag. FN:s utvecklingsprograms (UNDP) Human
Development Index för år 2007 placerar landet på plats 171:a plats av totalt
177 länder. Orsaken till fattigdomen bedöms vara den politiska instabiliteten,

militärkupper, inbördeskrig och perioder av diktatur. Till detta ska även läggas
undermålig infrastruktur, en utbredd korruption och ett instängt geografiskt
läge vilket försvårar handel och utländska investeringar. Åtminstone hälften av
diamanthandeln bedöms ske genom olaglig smuggling och även
timmerindustrin är involverad i smuggling. Uranfyndigheterna är ännu i stort
oexploaterade men skulle kunna medföra ett ekonomiskt uppsving. Merparten
av medborgarna lever av byteshandel och självhushållning. Medborgare har
inte någon lagstadgad eller uttalad rätt till en tillfredsställande levnadsstandard
och landets myndigheter har inte heller några reella möjligheter att bistå
medborgarna.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Författningen garanterar lika rättigheter för kvinnor och män. Endast män har
dock rätt till statligt familjestöd. Skilsmässa är tillåtet. I praktiken är kvinnans
ställning svag, framförallt på landsbygden, såväl politiskt som ekonomiskt och
socialt. Polygami är tillåtet. Hustrumisshandel är vanligt förekommande och
åtal väcks sällan. Inte heller änkor med försörjningsplikt för barn betraktas som
familjeöverhuvuden. Arv och äganderättigheter tillfaller enligt traditionell
sedvanerätt inte kvinnor, trots den nationella lagstiftningen föreskriver annat.
Endast var tionde anställd inom statlig förvaltning är kvinna och få deltar i det
politiska livet. Könsstympning är förbjuden i lag men drabbar cirka 40 procent
av landets kvinnor, främst på landsbygden. Regeringen säger sig dock fördöma
kvinnlig könsstympning och sänder varje vecka information i radio om de
skador som könsstympningen orsakar.
Under inbördeskriget användes systematiska våldtäkter som en
krigföringsstrategi. Ett flertal kvinnor dödades i samband med att de gjorde
motstånd, eller av sina skador efteråt. Många kvinnor smittades också av hiv
och blev till följd av övergreppen lämnade av sina män.

15. Barnets rättigheter
Centralafrikanska republiken har anslutit sig till barnkonventionen men enbart
begränsade insatser görs för att tillvarata barnets rättigheter. Barnmisshandel är
förbjuden men förekommer ofta. Grundskoleutbildning är gratis och
obligatorisk för barn mellan sex och fjorton år men myndigheterna vidtar inte
några åtgärder om föräldrar underlåter att sända sina barn till skolan. I
praktiken måste föräldrar betala skolmaterial. FN:s barnfond, UNICEF
uppskattar att 39 procent av flickorna och 47 procent av pojkarna i skolålder är
inskrivna i skolan. Barnarbete är förbjudet för alla under fjorton år men är inte
ovanligt, framförallt på landsbygden. I vissa fall tillåter lagen lättare arbete
inom jordbruk och i hemmet för barn från tolv års ålder. Enligt uppgift finns
fortfarande barnsoldater i regeringsstyrkorna och bland rebellgrupperna.
Antalet gatubarn bedöms vara runt 6 000 i landet varav hälften i Bangui.
Barnprostitutionen samt handel med barn förekommer.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det finns inga lagar som hindrar minoriteter att delta i de politiska processerna
men i praktiken är de underrepresenterade såväl i regeringen som i annan
politisk verksamhet.
Det finns ett 90-tal etniska grupper i CAR. Latenta eller öppna spänningar
finns konstant mellan de större grupperna. De politiska partierna har alla viss
etnisk slagsida och ledarna söker favorisera den egna etniska gruppen. Särskilt
betydande har uppdelningen mellan flod- och savannfolk varit för politisk
makt och tillhörighet. Traditionellt har flodfolken från de södra delarna
innehaft den politiska makten. Den tidigare presidenten Patasse och den
nuvarande president Bozizé utgör dock ett undantag från detta då de kommer
från savannfolket. Både armén och presidentens parti domineras av
presidentens egna etniska grupp Baya, som också är den största gruppen.
Ursprungsbefolkningen pygméer (eller batwa eller ba'aka-folken) utgör mellan
en och två procent av landets befolkning och är socialt och ekonomiskt

diskriminerade. De arbetar ofta under slavliknande förhållanden åt andra
etniska grupper.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är enligt lag förbjudet. Det finns dock inga rapporter om att
statsmakten gripit eller åtalat personer på grund av deras sexuella läggning..
Landets kultur är däremot föga tillåtande när det gäller homo- bi- eller
transsexualitet och social diskriminering förekommer.
18 Flyktingars rättigheter
Centralafrikanska republiken har ratificerat flyktingkonventionen och dess
tilläggsprotokoll. Man samarbetar med Förenta Nationernas
flyktingkommissariat, UNHCR och andra humanitära organisationer för att
bistå flyktingar och asylsökanden. Landets geografiska läge gör att man
periodvis får ta emot flyktingar från grannländerna. Flyktingarna i CAR
kommer främst från Tchad, Sudan och Demokratiska republiken Kongo. I
regel behandlas flyktingarna väl, men landets ekonomiska situation gör att
ansvaret för att bistå flyktingarna i praktiken faller på internationella
organisationer.
Det finns cirka 220 000 internflyktingar i CAR, de flesta på flykt undan
oroligheterna i norra och nordvästra delarna av landet. De humanitära
organisationerna kan knappast verka alls i dessa områden på grund av
säkerhetsriskerna. Enligt UNHCR finns cirka 80 000 flyktingar från CAR
framför allt i Tchad, men även i Kamerun och Darfurprovinsen.
19. Funktionshindrades rättigheter
Ungefär tio procent av befolkningen har fysiska funktionshinder, merparten av
dessa på grund av polio. Det finns inga lagar som diskriminerar personer med
funktionshinder, men inte heller något regelverk som skyddar dem.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende, lokala och internationella organisationer som arbetar med

mänskliga rättigheter tillåts verka i Centralafrikanska republiken. En
välinformerad sådan är Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme (LCDH),
som publicerar rapporter om övergrepp mot mänskliga rättigheter och anmäler
demtill domstol. LCDH bedriver en relativt omfattande upplysningsverksamhet i
frågor om mänskliga rättigheter. De lokala organisationerna har mycket knappa
resurser och begränsas främst till aktiviteter i Bangui. Internationella
frivilligorganisationer som intresserar sig för frågor rörande mänskliga
rättigheter tillåts besöka CAR. Den nya regimen har vidtagit vissa åtgärder för
att främja arbetet med de mänskliga rättigheterna. Såväl ett ministerium som en
kommission för mänskliga rättigheter och en högkommissarie har inrättats.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Insatser på området rörande mänskliga rättigheters sker via EU:s bistånd och
UNDP. FN:s mission BONUCA har en avdelning för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter i Uganda 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Ugandas ekonomiska tillväxt har fortsatt under 2007 och antalet människor som
lever i fattigdom fortsätter att minska. De senaste decenniernas
återuppbyggnads- och utvecklingsarbete har dock främst kommit landets södra
och centrala delar till godo. En drygt tjugoårig konflikt i norra Uganda med
allvarliga konsekvenser för situationen för de mänskliga rättigheterna ser i slutet
av år 2007 ut att kunna få en fredlig lösning. Konflikten har tvingat nästan två
miljoner människor att bli internflyktingar, 100 000 har dött och drygt 30 000
barn har kidnappats av rebellrörelsen Lord’s Resistance Army (LRA). Intensiva
fredsförhandlingar mellan Ugandas regering och LRA pågår och förhoppningen
är att ett fredsavtal ska kunna undertecknas under första delen av 2008.
Flerpartisystem infördes år 2005, men maktkoncentrationen har fortsatt och den
statsbärande politiska organisationen National Resistance Movement under
president Yoweri K. Musevenis ledning kontrollerar den politiska, och i stor
utsträckning även den ekonomiska, utvecklingen. Regeringsmakten har inte
respekterat domstolarnas oberoende ställning och allvarliga övergrepp begicks
under första halvåret 2007, samtidigt som många domstolar har förmått
upprätthålla betydande oberoende.
Uganda är part till de flesta centrala konventionerna om mänskliga rättigheter,
men det nationella genomförandet har brustit på flera områden. Under året har
det bland annat riktats kritik mot regeringen och armén på grund av. allvarliga
övergrepp mot civilbefolkningen i Karamoja i nordöstra Uganda. Kränkningarna
av de mänskliga rättigheterna inkluderar urskillningslöst dödande av civila och
utomrättsliga avrättningar. Tortyr är ett mycket utbrett problem. Dödsstraffet är
inte avskaffat, men inga avrättningar har ägt rum under senare år. Godtyckliga
frihetsberövanden har förekommit under året bland annat av representanter för
den politiska oppositionen och medier.

Möjligheten att åtnjuta rätten till bästa uppnåeliga hälsa varierar kraftigt mellan
olika grupper av befolkningen. Barna- och mödradödligheten fortsätter att vara
mycket hög, men uppvisar en viss minskning senaste året. Grundutbildningen är
allmän men inte obligatorisk och en femtedel av alla barn börjar aldrig i skolan
och många fler tvingas sluta skolan på grund av försörjningsplikt för familj eller
syskon. Barnsoldater förekommer såväl inom armén som inom LRA, men har
minskat.
Våld, inklusive sexuellt våld, mot och diskriminering av kvinnor och flickor är
fortsatt ett utbrett problem. Lagstiftningen förbjuder sexuellt umgänge mellan
personer av samma kön och ugandiska myndigheter har inte respekterat
enskildas rättigheter eller skyddat homo- och bisexuella samt transpersoner mot
diskriminering. Uganda har en mycket generös flyktingpolitik och har under året
tagit emot ett stort antal flyktingar från nordöstra Demokratiska Republiken
Kongo. Regeringens flyktingpolitik följer väl internationella normer. Trots
relativt omfattande lagstiftning om rättigheter för personer med funktionshinder
är brist på tillgänglighet ett omfattande problem.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Följande konventioner har ratificerats under nedan angivna år:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1995, samt tilläggsprotokollet
om enskild klagorätt, 1995.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1987.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD),
1980.
− Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW), 1985.
− Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning, Convention against Torture and Other Cruel,

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), 1986.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), 1990, samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnad konflikt,
2002, respektive om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi,
2001.
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967 och 1976.
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC), 2002. Uganda har dock ingått ett så kallat artikel 98-avtal med
USA vilket undantar amerikanska medborgare från att överlämnas till domstolen.
− Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, 1986 och dess
protokoll om tillskapandet av en afrikansk domstol för mänskliga och folkens
rättigheter, 2001. Uganda har dock inte ratificerat protokollet om kvinnors
rättigheter.
− Afrikanska stadgan om barnets rättigheter och välfärd, 1994.
Under året har Uganda undertecknat såväl konventionen om rättigheter för
personer med funktionshinder Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (öppnades för undertecknande 2007) som konventionen mot
påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of all Persons from
Enforced Disappearances (öppnades för undertecknande 2007).
Uganda har inte tillträtt det andra tilläggsprotokollet till ICCPR om avskaffandet
av dödsstraffet, tilläggsprotokollet till CAT om förebyggande av tortyr eller
tilläggsprotokollet till CEDAW om enskild klagorätt.
Uganda har en betydande eftersläpning i rapporteringen till
konventionskommittéerna och har ännu inte inkommit med sina första rapporter
avseende konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt
de två tilläggsprotokollen till barnkonventionen om barn i väpnad konflikt
respektive om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Uganda har
sedan år 2000 rapporterat till kvinnokommittén, rasdiskrimineringskommittén,
kommittén för mänskliga rättigheter avseende konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter, barnkommittén samt tortyrkommittén.

Uganda finns inte med bland de länder som har givit FN:s specialrapportörer en
stående inbjudan att göra landbesök. Under året har dock specialrapportören för
rätten till bästa uppnåeliga hälsa, Paul Hunt, besökt landet. Besöket var en
uppföljning till landbesöket år 2005. Det finns också förfrågningar från
specialrapportörerna för yttrandefrihet och extrem fattigdom om att få besöka
Uganda.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Ugandas grundlag slår fast rätten till liv och skydd mot tortyr, grym, omänsklig
och förnedrande behandling och bestraffning. Tortyr utgör inte ett brott enligt 4
ugandisk strafflagstiftning, men förövare kan lagföras för övergrepp eller försök
till mord.
Det finns inga bekräftade fall av politiska försvinnanden eller uppgifter om av
statsmakten sanktionerade politiska mord.
Avrättningar utan eller med bristfällig rättsprocess har förekommit under året.
Området Karamoja i nordöstra Uganda har präglats av konflikter mellan
befolkningsgrupper, ett stort flöde lätta vapen, stora boskapsräder, väpnade
överfall och laglöshet. Under året har det riktats kritik mot regeringen och armén
på grund av. bekräftade rapporter bland annat från FN:s högkommissarie för
mänskliga rättigheter (OHCHR) om allvarliga övergrepp av armén (UPDF) i
samband med den av regeringen sanktionerade avväpningsprocessen i Karamoja.
Kränkningarna av mänskliga rättigheter i området inkluderar urskillningslöst
dödande av civila, inklusive barn, utomrättsliga avrättningar och tortyr. Antalet
övergrepp har dock minskat och situationen förbättrats under andra halvåret
2007 och i jämförelse med år 2006.
Tortyr är ett mycket utbrett problem och även andra former av grym, omänsklig
och förnedrande behandling och bestraffning har förekommit. Ugandas
kommission för mänskliga rättigheter (UHRC) mottar cirka 300 anmälningar om

tortyr och andra former av grym, omänsklig och förnedrande behandling och
bestraffning årligen, varav endast cirka 10 procent utreds och i genomsnitt de
senaste åren erhåller endast en tredjedel av tortyroffren den kompensation för
kränkningen som de givits rätt till av UHRC.

Bland annat har den högste fängelsechefen offentligt uttalat sig vara motståndare
till dödsstraffet. Dödsstraff föreskrivs för mord, rån under försvårande
omständigheter, våldtäkt, kidnappning med uppsåt till mord samt sexuellt
umgänge med minderåriga. Cirka 500 personer sitter fängslade dömda till döden.

Den reguljära polisen ansvarade år 2007 för de flesta tortyrövergreppen.

En av de ledande MR-organisationerna i landet, Foundation for Human Rights
Initiative (FHRI), uppskattar att 90 procent av de som dömts till döden har
mycket liten eller ingen kunskap i engelska språket, vilket FHRI menar kan ha
påverkat rättegångarna.

Särskilda säkerhetsorganisationer, såsom polisens snabbinsatsstyrka (Rapid
Response Unit) och arméns underrättelsetjänst (Chieftancy of Military
Intelligence, CMI), har under året funnits skyldiga till flera fall av
tortyranklagelser med allvarliga konsekvenser för tortyroffren, flera med dödlig
utgång.
Tortyr av medlemmar av den politiska oppositionen har dock minskat sedan
valen i februari 2006. Förekomsten av tortyr i fängelser har också minskat i
jämförelse med förra året. Internationella rödakorskommittén har under året
tillåtits besöka ett stort antal fängelser och häkten, inklusive militära häkten, i
flera olika delar av landet. Ugandas kommission för mänskliga rättigheter
(UHRC) måste varsko 24 timmar i förväg för att få besöka militära häkten trots
att lagen föreskriver att UHRC ska ges obehindrat tillträde.
Det finns uppgifter om att personer hålls frihetsberövade på okänd plats vid
polisstationer eller i särskilda hus utan kontakt med advokat eller anhöriga. 5
Regeringen har förnekat detta men erkänt att tortyr förekommer och utgör ett
allvarligt problem vid frihetsberövanden. Armén har förnekat tortyr men har
enligt Ugandas kommission för mänskliga rättigheter erkänt att dessa hus finns.
Uganda ska enligt flyktinglagstiftningen (2006) inte utvisa personer till länder
där de riskerar att utsättas för tortyr (non-refoulement-principen) och har enligt
FN också visat full respekt för detta.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet är inte avskaffat, men inga avrättningar har ägt rum sedan år 1999
med undantag för militären inom vilken de två senast kända avrättningarna
utfördes år 2003. Debatt om ett formellt avskaffande har förekommit under året.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt ugandisk grundlag ska en frihetsberövad upplysas om varför hon/han hålls
frihetsberövad på ett språk hon/han förstår och senast inom 48 timmar måste
frihetsberövandet underställas domstol. Anti-terrorismlagen tillåter misstänkta att
hållas frihetsberövade längre än 48 timmar. Grundlagen garanterar vidare rättslig
prövning eller frigivande mot borgen inom 60 dagar eller 180 dagar för brott
som kan medföra dödsstraff. Vid misstanke om terroristbrott gäller 360 dagar.
Om fallet underställs domstolsprövning finns ingen begränsning av tiden för
frihetsberövande. Genomsnittlig tid för frihetsberövande före rättegång är tre till
fyra år och dessa fall utgör cirka 60 procent av de frihetsberövade i förvar i
ugandiska fängelser.
Godtyckliga frihetsberövanden och andra ingrepp i den personliga friheten från
de rättsvårdande myndigheterna förekommer. Det finns fall där personer hållits
frihetsberövade i flera år utan rättegång. Ugandiska kommissionen för mänskliga
rättigheter tillåts inte oanmält inspektera militära häkten. Personer hålls
frihetsberövade på okänd plats utan kontakt med advokat eller anhöriga. Civila
hålls frihetsberövade i militära häkten.
Ett antal personer sitter frihetsberövade åtalade för landsförräderi och för
samröre med rebellgruppen People’s Redemption Army, vars existens alltjämt
ifrågasätts. Flera har suttit frihetsberövade sedan år 2001 utan rättegång, varav
några har blivit utsatta för tortyr.

Den 10 maj hölls ett uppmärksammat val till en av distriktsordförandeposterna.
Valet stod mellan regeringspartiet National Resistance Movement (NRM) och
det största oppositionspartiet Forum for Democratic Change (FDC). På valdagen
häktades 62 anhängare av FDC för anstiftan till våldsamt upplopp.
Grundlagen garanterar rörelsefrihet och ugandier i allmänhet har möjlighet att
fritt röra sig inom landets gränser och att lämna landet. Internflyktingarna i norra
Uganda har på grund av den allvarligt bristande säkerhetssituationen de facto
haft starkt begränsad rörelsefrihet.

Rättssäkerheten får överlag klassas som låg för det stora flertalet i befolkningen.
Tillgången till rättsväsendet är mycket ojämnt fördelad. Pöbelrättvisa
förekommer i de delar av landet där rättväsende saknas eller är svagt. Rätt till
offentlig försvarare finns enligt grundlagen och rättshjälp erbjuds av ett flertal
organisationer, men efterfrågan överstiger kraftigt tillgången på landsbygden,
inte minst i de konfliktdrabbade områdena.
Straffbarhetsåldern är 12 år.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det ugandiska rättsväsendet omfattar domstolar på regional och nationell nivå.

Fängelseförhållandena är svåra som resultat av överfulla fängelser och bristande
resurser. Utbildningsnivån bland fängelsepersonal är låg. Polis har i princip inte
funnits i norra Uganda där militären utfört polisiära uppgifter. Sedan mitten av
2006 har dock rättsväsendet sakta börjat byggas upp och polisstationer som har
stått övergivna har öppnats. Polisen saknar dock fortfarande kapacitet, resurser
och utbildning.

De lägre rättsinstanserna, motsvarande tingsrätter (Chief Magistrate, Magistrate
Grade 1 och Magistrate Grade 2) är cirka 350 till antalet. Förutom de lägre
instanserna finns högre domstolen (High Court), besvärsdomstolen (Court of
Appeal), Högsta domstolen (Supreme Court) samt grundlagsdomstolen, som är
en del av besvärsdomstolen.

Den verkställande makten, presidenten, respekterar inte domstolarnas oberoende
ställning och har under året vid ett flertal tillfällen ingripit bland annat i strid
med högsta domstolens beslut. Trots att domstolarna utsätts för politiska
påtryckningar och att graden av självständighet varierar mellan olika domstolar
uppvisar domstolsväsendet överlag prov på integritet och självständighet.

Folkvalda företrädare på by- och distriktsnivå (Local Councils) kan döma i
civilrättsliga frågor. Dessa rättsinstanser, cirka 60 000 till antalet, är ofta de enda
tillgängliga för landsbygdsbefolkningen och har rapporterats överskridit sina
befogenheter genom att behandla brottmål såsom mord och våldtäkter.
Krigsrätten har rätt att pröva civila som anklagas för kopplingar till militära
aktiviteter.

I mars belägrade soldater ur presidentens särskilda skyddsstyrka inom armén
högsta domstolen efter domstolens beslut om frigivande mot borgen av ett antal
personer anklagade för landsförräderi och kopplingar till rebellgruppen People’s
Redemption Army (PRA). Personerna står åtalade tillsammans med Kizza
Besigye, ledare för det största oppositionspartiet FDC, som arresterats i slutet av
år 2005, bara någon månad före valet. Efter händelsen inledde domare och andra
jurister en strejk. Rättegången pågår ännu i slutet av år 2007. Personerna har
förts till häkten i olika delar av landet, vilket har försvårat inspektioner.

Gifta kvinnor måste ha makes tillstånd för passansökan om de vill att passet även
ska gälla för gemensamma barn.

Presidenten har betydande makt vid tillsättningar av domare vid de viktigaste
instanserna. Domstolarna lider av brist på kapacitet och har underskott av
domare och en stor eftersläpning i antalet mål. Högsta domstolen har haft två
vakanser under ett helt år och trots uppmaning från såväl parlamentet, som
ugandiska MR-kommissionen har presidenten inte utsett nya domare.

Grundlagen från 1995 stadgar inrättandet av den ugandiska kommissionen för
mänskliga rättigheter. Kommissionens medlemmar utses av presidenten efter
godkännande av parlamentet. Kommissionen tar på eget initiativ eller efter

klagomål upp enskilda fall av kränkningar av mänskliga rättigheter, gör
inspektioner i häkten och fängelser samt ger rekommendationer om
kompensation till offer för övergrepp. Kommissionen har under en tioårsperiod
tagit emot 12 000 klagomål från enskilda. Kommissionen ger också juridisk
rådgivning samt genomför utbildningar och informationskampanjer för att öka
kunskapen om mänskliga rättigheter. Kommissionen har på senare år upplevt en
rad problem och har haft svårt att genomföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande
sätt. Kommissionens oberoende har ifrågasatts, liksom prioriteringarna.
Korruptionen är utbredd och finns på alla nivåer i samhället. Enligt en nationell
undersökning om korruption hos utvalda myndigheter uppfattades 66,7 procent
av polisen vara korrupt (med undantag för trafikpolisen som ansågs mest korrupt
83,3 procent). Uppfattad grad av korruption hos domstolar var 54,4 procent,
parlamentet 35,3 och fängelser 20,2 procent. Uppfattad grad av korruption hos
Inspector General of Government, myndigheten med ansvar för att förebygga,
utreda och väcka åtal om korruption, var 38,8 procent. Uganda har lagstiftning
och institutioner på plats för att bekämpa korruption, men den politiska viljan har
hittills varit bristfällig. Ett uppmärksammat rättsfall pågår där bland annat förre
hälsoministern står åtalad för korruption och presidenten har i återkommande fall
sagt att korruption ska bekämpas på olika nivåer. I slutet av året presenterade
regeringen en ny anti-korruptionslag.
7. Straffrihet
Åtals- och straffrihet samt brist på rapportering om övergrepp, särskilt i norra
och nordöstra Uganda, är fortsatt ett allvarligt problem. Övergrepp som begåtts
av armé eller polis är sällan föremål för rättslig prövning. Våld mot kvinnor och
flickor anmäls sällan och i de fall det rapporteras görs det till traditionella ledare,
snarare än till det formella rättsväsendet.
Regeringen utfärdade år 2000 en lag som ger alla rebeller möjlighet att söka
amnesti. Lagen ska delvis ses mot bakgrund av att den stora majoriteten av LRA
består av kidnappade barn, men alla rebellgrupper, inte bara LRA, åtnjuter
möjlighet till amnesti. Totalt sägs närmare 22 000 personer ha fått amnesti sedan
lagen infördes, ungefär 11 000 av dessa tillhörandes LRA.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefrihet är grundlagsfäst. Någon formell censur förekommer inte och
debatten i medier har varit mångfacetterad och frispråkig. Under senare år har en
rik flora av närradiostationer utvecklats, vilka drivs av organisationer och
privatpersoner varav flera är knutna till regeringskretsar. Pressfriheten anses ha
förbättras i jämförelse med förra året, vilket kan bero på att medieklimatet
hårdnade i samband med valet år 2006. Uganda rankas 96 av 169 länder i
organisationen Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2007 (rankat 116 år
2006).
Journalister har frihetsberövats och i några fall åtalats för olika brott. Under året
har särskilt de privata radiostationerna varit måltavla. Radio- och TVmyndigheten Broadcasting Council har en lista på politiker, journalister med
flera som inte tillåts framträda i etermedier. Radiostationer har på olika sätt
förhindrats sända bland annat genom att de har fått strömmen avstängd. De 9
flesta åtal gäller förtal och även om åtalen inte har lett till fällande domar
bedöms åtalen och andra former av trakasserier och påtryckningar ha lett till viss
självcensur och har underminerat redaktionernas ekonomi.
Tillfälliga stängningar av medier förekommer. Mest uppmärksammat var de två
stängningarna av den nya, oberoende TV-kanalen NTV i januari. Myndigheterna
hävdade tekniska problem, men frågan ledde till en undersökning i parlamentet
som rekommenderade återöppnandet av kanalen, vilket också skedde.
Anti-terrorismlagen innebär att en journalist kan dömas till dödsstraff om denne
befinns skyldig till publicering av ”information som stödjer terrorism”.
Självcensur förekommer vad gäller till exempel känslig information om
presidenten och regeringsarmén och dess agerande, bland annat i norra Uganda.
Politiska opponenter har trakasserats och sammankomster har brutits upp av
polis och armé. Flera oppositionspolitiker åtalades för diverse brott i samband
med valen 2006. De flesta avvaktar rättegång. Hinder för oppositionsmedlemmar
att hålla offentliga möten och tillfälliga arresteringar förekommer. Den 1 maj

hindrade polisen ett möte i centrala Kampala av ledaren för oppositionspartiet
Conservative Party, med hänvisning till begränsad säkerhetspersonal. Den 26
maj hindrades ledaren för oppositionspartiet FDC, Kizza Besigye, från att
framträda i radio i norra Uganda. Distriktsmyndigheterna hävdade att de inte
hade informerats om Besigyes förehavanden på förhand.
Vid demonstrationer initierade av naturvårdsorganisationer i april gällande
utskänkning av ett område i det naturskyddade Mabira Forest dog tre personer
och ett flertal oppositionsparlamentariker arresterades tillfälligt men släpptes
efter några dagar. En säkerhetsstyrka i civila kläder (Kiboko Squad), som inte
hade infunnit sig sedan valen 2001, attackerade demonstranterna med käppar.
Efter protesterna har regeringen förklarat att området ska förbli naturskyddat.
År 2006 reviderades lagen om registrering av enskilda organisationer. Lagen
stipulerar regelbunden kontroll av enskilda organisationer. I flera fall i norra
Uganda har lokala myndigheter försökt begränsa enskilda organisationers
verksamhet.
Religionsfriheten i Uganda åtnjuter i allmänhet god respekt. En majoritet av
befolkningen är kristna (33 procent katoliker och 33 procent protestanter). Cirka
en femtedel av befolkningen är muslimer och ungefär lika många är utövare av
inhemska religioner.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Uganda är en republik och presidenten är stats- och regeringschef samt
överbefälhavare. Val till parlament och presidentval ska enligt grundlagen hållas
vart femte år. Med undantag för misstänkta och dömda brottslingar har personer
över 18 år rösträtt. Parlamentet har 332 ledamöter, varav tio platser är vikta för
armén, fem för personer med funktionshinder, fem för ungdomar och fem för
fackföreningsrepresentanter. Cirka 30 procent av parlamentsledamöterna är
kvinnor.
Den statsbärande politiska organisationen National Resistance Movement
(NRM) och armén under president Yoweri K. Musevenis ledning har dominerat

det politiska livet i Uganda sedan 1986. Landet har i praktiken fungerat som en
enpartistat. Efter en folkomröstning år 2005 ändrades grundlagen och politiska
partier fick åter möjlighet att verka. Samma år beslutade parlamentet att häva
begränsningen för antalet perioder en president kan sitta vid makten. NRM vann
en överväldigande majoritet av platserna i parlamentet (275 av 332) i valet år
2006 och Museveni återvaldes som president till en femårig mandatperiod.
Museveni fick 59 procent av rösterna och huvudopponenten Kizza Besigye fick
37 procent av rösterna.
De tre största oppositionspartierna är Forum for Democratic Change (FDC, 36
ledamöter i parlamentet), Uganda People’s Congress (9) och Democratic Party
(8). Oppositionen uppträder sällan enat, vilket begränsar dess inflytande.
Oberoende kandidater är den största gruppen utanför NRM. I verkligheten står
många av dessa regeringspartiet nära vilket innebär att partiet har full kontroll av
parlamentet. Etnisk tillhörighet är viktigt, liksom alliansbyggande, vilket kan
vara en av förklaringarna till att så många som 69 ministrar och vice-ministrar
sitter i regeringen.
Valen år 2006 kritiserades för oegentligheter och trakasserier av oppositionen.
Det mest uppseendeväckande fallet var arresteringen av FDC-ledaren Kizza
Besigye i november 2005. Besigye anklagades dels för landsförräderi, dels för
våldtäkt. Demonstrationer slogs ned hårt och flera personer omkom. Besigye
blev i januari 2006 släppt mot borgen och kunde delta i valet, men begränsades
av rättegången i våldtäktsmålet där han senare blev friad. Rättegången i
landsförräderimålet pågår fortfarande i slutet av 2007. Vid en rättslig prövning
konstaterade högsta domstolen att problem funnits men (med tre mot två
domare) att de inte hade varit av sådan omfattning att de påverkat utgången av
valet. EU:s observatörer konstaterade att valen ägt rum under förhållandevis
lugna former, men att de inte uppfyllt internationella principer för demokratiska
val.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslagstiftning till skydd för arbetstagarens rättigheter finns, men den

omfattande arbetslösheten och undersysselsättningen medför på sina håll svåra
villkor för arbetstagarna som ofta är utlämnade till arbetsgivarnas godtycke vad
gäller löner, arbetstider, med mera.

hälsosituationen för den ugandiska befolkningen har generellt gradvis förbättrats.
Systemet med patientavgifter vid sjukhusvård har tagits bort, vilket har lett till
att fler använder det offentliga sjukvårdssystemet.

Det finns inga tillförlitliga siffror vad gäller arbetslösheten, men uppskattningar
visar att 65 procent av befolkningen är undersysselsatt. Endast cirka 15 procent
av befolkningen har en anställning, varav endast cirka 5 procent har fast
anställning.

Resurser avsatta för hälso- och sjukvård är ojämnt fördelade och det finns
områden, inte minst i det konfliktdrabbade norr samt i nordöstra Uganda, där
tillgången till hälso- och sjukvård är ytterst begränsad. Vissa områden är helt i
avsaknad av offentlig hälso- och sjukvård.

Barnarbete är mycket vanligt förekommande.

Barn- och mödradödligheten är fortsatt alarmerande hög, även med afrikanska
mått mätt, och Uganda förväntas inte att nå Millennieutvecklingsmålen 2015.
Hiv/aids-epidemin har sedan ett antal år tillbaka stabiliserats. Cirka 6 procent av
befolkningen över 15 år är hiv-positiva. Bland unga (15-24 år) beräknas cirka
2,5 procent av pojkarna och unga män och 5 procent av flickorna och unga
kvinnor vara hiv-positiva. FN:s specialrapportör för hälsa rapporterar om brist på
information och utbildning med diskriminering och stigmatisering som följd.

Fackföreningar existerar men de är svaga och saknar brett stöd. Den lagstadgade
minimilönen har varit densamma sedan år 1984, 6 000 ugandiska shilling,vilket
motsvarar mindre än 25 svenska kronor, per månad. Det krävs minst 1 000
medlemmar för att ha rätt att bilda fackförening och minst 51 procent av de
anställda måste tillhöra samma förening för att ha förhandlingsrätt. Inte bara
anställda i armén, utan även fängelsepersonal är undantagna från
organisationsfriheten.
Uganda har ratificerat samtliga av ILO:s (International Labour Organization) åtta
centrala konventioner om mänskliga rättigheter:
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105)
- Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och 182)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111)
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nr 87 och 98)
Uganda har 12 utestående rapporter till ILO och har aldrig rapporterat om
genomförandet av konventionen (nr 138) om förbud mot barnarbete.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsosektorn är kraftigt underfinansierad, endast cirka 10 procent av den
nationella budgeten går till hälsosektorn. Hälsosektorns strategiska plan för
perioden 2005-2010 saknar referenser till ett rättighetsperspektiv. Många
människor dör fortfarande av sjukdomar som relativt enkelt kan botas, men

I slutet av 2007 drabbades västra Uganda av ett utbrott av ebolavirus. De lokala
sjukhusen hade på grund av bristande kapacitet och resurser problem att hantera
och begränsa smittan.
År 2006 skapades en hälsoenhet inom den ugandiska kommissionen för
mänskliga rättigheter, vars uppgift är att övervaka respekten för rätten till bästa
uppnåeliga hälsa.
12. Rätten till utbildning
Läskunnigheten bland vuxna uppgår till cirka 70 procent.
Utbildningssektorn är prioriterad och får en förhållandevis stor del av budgeten.
Grundskolan är inte obligatorisk, men Uganda har allmän grundskoleutbildning
till och med sjunde klass. I praktiken är skolkostnader en stor börda för
majoriteten av befolkningen. Antalet barn som registrerats för allmän skolgång
har ökat kraftigt de senaste åren. Den snabba ökningen har resulterat i stora
klasser samt brist på lärare och lokaler. Drygt 80 procent av barnen börjar
grundskolan, men knappt 10 procent av flickorna och pojkarna i åldrarna 15-19

år har avslutad sjuårig grundskoleutbildning. Nästan lika många flickor som
pojkar börjar skolan.
I distrikten i norr och nordöstra Uganda är situationen betydligt sämre än i övriga
landet. Sex av tio skolor i de konfliktdrabbade områdena har övergetts eller
tvingats stänga och fler än en halv miljon barn har förhindrats gå i skolan. De få
skolor som finns i anslutning till flyktinglägren i norr har provisoriska klassrum
och flera hundra elever per klass. I Karamoja går endast hälften av alla barn i
skolan.
Barnaga i skolan är förbjudet, men är liksom sexuella övergrepp, vanligt
förekommande.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Enligt grundlagen ska staten sträva efter att uppfylla de ekonomiska och sociala
rättigheterna. Staten ska bland annat garantera rätten till utbildning, hälso- och
sjukvård, arbete och en tillfredsställande levnadsstandard.
Uganda har gjort betydande framsteg under de senaste tjugo åren vad gäller
bekämpning av fattigdom, även om mycket återstår innan levnadsstandarden kan
anses tillfredsställande för det stora flertalet. Levnadsstandarden varierar kraftigt
i olika delar av landet, dels på grund av en ojämn resursfördelning, som främst
kommer huvudstaden och de mer utvecklade delarna i söder och sydväst till del,
dels på grund av den långvariga konflikten i norra Uganda.
En tredjedel av Ugandas befolkning, vilken uppskattas till 28,7 miljoner, lever
ännu i fattigdom (motsvarar mindre än en US-dollar per dag). Antalet personer
som lever i fattigdom har dock minskat med 7 procent på fem år, från 38 procent
till 31 procent. Befolkningstillväxten är hög, 3,2 procent per år och
medellivslängden beräknas vara 50,4 år. Uganda placerar sig på 145:e plats (av
totalt 177) i FN:s utvecklingsindex (HDI).

Cirka 20 procent av befolkningen är undernärd och i genomsnitt har endast 60
procent av befolkningen tillgång till rent vatten, men de regionala skillnaderna är
stora (varierar från 15-90 procent).
Cirka 80 procent av befolkningen är sysselsatt inom jordbrukssektorn som till
stor del är en självhushållningsekonomi med begränsad kontakt med
marknadsekonomin. Arbetet sker inte under reglerade, mätbara former.
Undersysselsättning, deltidsarbete och säsongarbete är vanligt förekommande.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Förbud mot diskriminering på grund av kön är grundlagsfäst och staten ska
bland annat garantera jämställdhet inom statliga institutioner.
Lagstiftningsåtgärder under perioden 2004 till och med 2007 som förbättrat
kvinnors möjligheter att fullt åtnjuta mänskliga rättigheter och ökat 14
jämställdheten mellan kvinnor och män inkluderar lagarna om land, anställning,
armén, val till parlamentet samt lagen om lika möjligheter.
Ett antal platser i parlamentet och i den lokala förvaltningen är vikta för kvinnor.
Det ska finnas en kvinnorepresentant från varje distrikt och cirka 30 procent av
parlamentets ledamöter är kvinnor. Bland de beslutande organen på distrikts- och
ner till bynivå är det betydlig sämre ställt med jämställdheten. Traditionella
ledare har stor betydelse och makt och bland dem finns mycket få kvinnor
representerade.
Trots vissa ansträngningar från statens sida och aktiva enskilda organisationer
som arbetar för kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter har kvinnor i
Uganda fortfarande en låg social, politisk och ekonomisk status och det
förekommer utbredd diskriminering.
Kvinnor utför 80 procent av jordbruksarbetet men äger endast 16 procent av
jordegendomarna.

Läskunnigheten bland vuxna kvinnor uppgår till 54 procent att jämföras med 75
procent för män och drygt 20 procent av kvinnorna har aldrig gått i skolan.
Många flickor tvingas till tidiga äktenskap och vid 18 års ålder är 55 procent av
Ugandas kvinnor gifta. Månggifte är tillåtet enligt lag liksom brudpris som
används vid traditionella bröllop. Nästan 30 procent av kvinnorna lever i
polygama äktenskap. Under året har det förekommit debatt om brudpris, men
även representanter för staten har i debatten uttalat sitt stöd för denna
traditionella sedvänja.
Nativiteten är mycket hög, tredje högst i världen, särskilt i områdena i norra
Uganda och bland de kvinnor och flickor som lever i internflyktingläger.
Kvinnor föder i genomsnitt 7 barn. 60 procent av förlossningarna äger rum
hemma och lika många föder barn utan tillgång till medicinskt utbildad personal.
Mödradödligheten uppgår till 435 per 100 000 födslar, det vill säga cirka 6 000
kvinnor per år dör i samband med förlossningar. Få kvinnor har tillgång till
preventivmedel eller information om sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter. En nyligen gjord undersökning visar att hälften av alla unga kvinnor i
Uganda efterfrågar mer information och tjänster avseende sexuell och
reproduktiv hälsa och att man föredrar att få det från lärare, sjukvården eller
medier snarare än från vänner och familj. Abort är förbjudet i lag, men trots det
utförs cirka 300 000 aborter årligen och många flickor och kvinnor dör på grund
av osäkra aborter. Enligt en ny lag har kvinnor rätt till 60 dagars föräldraledighet.
Kvinnlig könsstympning är inte förbjudet i lag. Det förekommer framför allt
bland en folkgrupp i östra Uganda. Cirka fem procent av flickorna och kvinnorna
i Uganda beräknas ha blivit utsatta för könsstympning.
Alla former av våld, inklusive sexuellt våld, mot kvinnor och flickor är mycket
vanligt förekommande. Mörkertalet vad gäller rapportering bedöms som mycket
högt och det finns få undersökningar gjorda, men enligt en undersökning gjord
av den ugandiska lagreformskommissionen, en myndighet under
justitieministeriet, har 66 procent av kvinnorna i Uganda blivit utsatta för våld i

hemmet. Undersökningen visar också att det finns stora regionala skillnader. I
norra Uganda uppgav 78 procent av kvinnorna att de hade blivit utsatta för våld i
hemmet. Alla former av våld med koppling till konflikten i norra Uganda har
varit och är fortfarande ett enormt problem, inte bara för de flickor och kvinnor
som har tillfångatagits av LRA, utan även för flickorna och kvinnorna i
internflyktingläger. Militären, som i norr utför polisiära uppgifter, har inte
skyddat kvinnorna i flyktinglägren från våld. Övergrepp har också begåtts av
medlemmar i armén.
Lagstiftningen förbjuder inte uttryckligen våldtäkt inom äktenskapet. Under
hösten har frågan debatterats.
Det finns ingen brottsrubrik om människohandel i strafflagen, men koppleri är
straffbart och anses vara det lagrum som ska tillämpas även för såväl handel med
kvinnor och flickor inom landets gränser, som gränsöverskridande
människohandel. Under året har det förekommit rapporter om handel med flickor
från Karamoja i nordöstra Uganda.
15. Barnets rättigheter
Cirka 60 procent av Ugandas befolkning är barn (under 18 år). Enligt grundlagen
har alla barn rätt att få vetskap om sina föräldrar och få omvårdnad av dem, rätt
till grundläggande utbildning samt skydd mot socialt och ekonomiskt
utnyttjande. Särskilt skydd ska ges till föräldralösa och andra barn i utsatta
situationer. Grundlagen stadgar också att alla födslar ska registreras. I praktiken
är det väldigt många barn som inte registreras, vare sig vid födseln eller senare.
Den särskilda barnlagstiftningen (Children’s Act) som antogs av parlamentet år
2000 ger ett relativt gott skydd för barnets rättigheter och i parlamentet bildade
förra året en tvärpolitisk barngrupp med inspiration från svenska riksdagen.
Straffbarhetsåldern är 12 år. Frihetsberövade barn ska hållas åtskilda från vuxna
och får hållas frihetsberövade högst sex månader för brott för vilka lagen
föreskriver dödsstraff och högst tre månader för övriga brott. Aga är 16

förbjudet inom rättsvårdande myndigheter och i skolan. Grundskolan är inte
obligatorisk, men Uganda har fri grundskoleutbildning till och med sjunde klass
sedan tio år tillbaka. Rekrytering av barn under 18 år till armén är förbjudet
enligt lag.

Uppgifter om omfattningen av barnoffer (child sacrifice) är begränsade men de
rapporter som finns pekar på att det är ett betydande problem och regeringen har
inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra brott eller kunna ställa
förövarna till ansvar.

Trots att barnets rättigheter skyddas i lag förekommer allvarliga kränkningar.
Vart femte barn börjar aldrig skolan och endast 10 procent av alla 15-19-åringar
har avslutad grundskoleutbildning. Spädbarnsdödligheten uppgår till 76 per 1
000 födda och barnadödligheten (under 5 års ålder) uppgår till 137 per 1 000.
Mängden barn i behov av särskilt skydd är enorm. Närmare två miljoner har
förlorat en eller båda föräldrar på grund av väpnade konflikter och hiv-/
aidsepidemin.

Sexuella övergrepp mot barn är mycket vanligt förekommande. Våldtäkt och
sexuellt umgänge med minderåriga och ogifta flickor är straffbart. För grova
brott (om förövaren är hiv-positiv, vilket konstateras genom tvångsvis testning) 1
gäller dödsstraff. Strafflagen omfattar inte sexuellt umgänge med minderåriga
pojkar. Våldtäkt och sexuellt umgänge med minderåriga flickor utgör 60 procent
av alla brott och upptar en stor del av domstolars verksamhet.

Rekrytering av barn under 18 år till regeringsarmén liksom till paramilitära
grupper och milis, förekommer. Armén saknar rutiner att bekräfta ålder vid
rekrytering. I slutet av året fanns drygt 1 000 barn inom de lokala
försvarsstyrkorna i norra Uganda.
Grova övergrepp har sedan slutet av 1980-talet utförts av rebellrörelsen Lord’s
Resistance Army (LRA) i norra Uganda där barn tvångsrekryterats som
barnsoldater och sexslavar till rebellerna. Under åren uppskattas uppemot30 000
barn ha kidnappats av LRA. Innan fredsprocessen mellan regeringen och LRA
kom i gång i juli 2006 gick mellan 30 000 och 50 000 barn, så kallade
nattvandrare, varje kväll in till städer för att sova i skydd mot LRA. Det finns
inga säkra tillgängliga uppgifter, men fortfarande i slutet av 2007 beräknas upp
emot 1 000 barn hållas fångna av LRA. Framtiden för dessa barn beror på
utvecklingen av fredssamtalen i Sudan mellan regeringen och LRA. Som ett
resultat av konflikten och den allvarliga bristen på säkerhet i norra Uganda har
cirka 1,7 miljoner personer, varav en stor andel barn, tvingats bli internflyktingar
och leva i läger under svåra humanitära förhållanden.
Rapporter under året gör gällande att det förekommer handel med unga flickor
och pojkar, och att särskilt barn från Karamoja har blivit offer för
människohandel.

Barnarbete är mycket vanligt förekommande och förekommer bland annat inom
jordbruk, hushåll, fiske och vallning. Även de värsta formerna av barnarbete
förekommer. En tredjedel av de arbetande barnen, cirka 3 miljoner barn, är under
10 år.
Antalet gatubarn har ökat, särskilt i huvudstaden Kampala. Gatubarn har under
året blivit utsatta för sexuella övergrepp och andra kränkningar, även av
medlemmar i polisen. Många av gatubarnen kommer från Karamoja, den
fattigaste delen av landet. Under hösten har gatubarn i Kampala med tvång tagits
omhand och skickats tillbaka till landsbygden utan några försök till
familjeåterföreningar och i vissa fall även utan andra insatser från statens sida.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Diskriminering beroende på folkgrupp förekommer.
Uganda består av cirka 40 olika folkgrupper och lika många lokala och regionala
språk, varav luganda och swahili är störst. Batwa (pygméfolk) och ik (Karamoja)
tillhör de mest diskriminerade folkgrupperna.
Spänningar råder huvudsakligen mellan å ena sidan norra samt östra Uganda och
å andra sidan de södra samt västra delarna. President Museveni och NRM säger

sig vilja skapa en nation av de många folkgrupperna i Uganda, men etnisk
tillhörighet har fortfarande stor betydelse för politisk tillhörighet och politiska
tillsättningar. På grund av konflikter och varierande resursnivåer mellan olika
regioner i landet har folkgrupp också betydelse för tillgång till utbildning, hälsooch sjukvård, polis och andra delar av rättsväsendet. Vidare har våldet mellan
grupper i Karamoja stärkt etniska spänningar i området.
I samband med demonstrationer i april mot utskänkning av det naturskyddade
området Mabira Forest kom anti-asiatisk främlingsfientlighet i samhället till
uttryck då det visade sig att ägarna av det företag som skulle utnyttja området för
sockerrörsodling hade indiskt ursprung.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Uganda strafflagstiftning används för att förbjuda homosexualitet och
homosexuella handlingar. Högsta straff är livstids fängelse. Lagstiftningen har
hittills framförallt använts för att straffa män som har sex med män, men ett 18
nytt lagförslag skulle innebära ett förbud även mot lesbiska relationer.
Tillämpningen av lagstiftningen har också på andra sätt inneburit diskriminering
på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Skolan kan inte ta upp
homosexualitet och sexualupplysning och hiv-förebyggande kan inte bemöta
frågorna. Genom en grundlagsändring år 2005 förbjöds äktenskap mellan
personer av samma kön.
Frågan är starkt stigmatiserad och ugandiska myndigheter har inte respekterat
eller skyddat enskildas rätt till privatliv eller skydd mot diskriminering, våld och
trakasserier. Förnedrande behandling har förekommit. Vid flera tillfällen har
listor på personer som påstås vara homosexuella offentliggjorts i ugandisk press.
Regeringen har under de senaste åren också på olika sätt gjort inskränkningar i
yttrandefriheten med hänvisning till moral.
Under hösten inledde enskilda organisationer en kampanj för homo- och
bisexuellas samt transpersoners (HBT) åtnjutande av mänskliga rättigheter.
Kampanjen mötte starkt motstånd från regeringsrepresentanter och från religiösa

ledare. Ministern för etik och integritet gjorde i samband med kampanjens
lanserande ett uttalande om att homosexualitet är onaturligt och att regeringen
kontrollerar HBT-personer. Biträdande riksåklagaren uppmanade via radio
relevanta myndigheter att vidta lämpliga åtgärder för att verkställa lagens förbud
mot homosexualitet.
Trots att det anses finnas en stark ugandisk opinion mot homosexualitet finns det
i Uganda enskilda organisationer som aktivt och öppet vågar debattera HBTpersoners åtnjutande av mänskliga rättigheter och även driva frågan i domstol.
18 Flyktingars rättigheter
Antalet flyktingar, främst från Sudan (cirka 162 000), Demokratiska Republiken
Kongo (cirka 30 000) och Rwanda (cirka 20 000), uppgick i slutet av året till
drygt 217 000. Under året var det ett antal större flyktingströmmar från DR
Kongo på grund av oroligheterna i nordöstra DR Kongo. Många av dessa
flyktingar har stannat vid gränsen och återvänt när oroligheterna har avtagit.
Under året har ett stort antal (cirka 10 procent) sudanesiska flyktingar återvänt
till Sudan.
Externflyktinglägren förvaltas av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR). I
nordvästra Uganda uppges dessa vara i det närmaste självförsörjande vad gäller
livsmedel sedan de tilldelats land för odling. UNHCR har berömt regeringens
flyktingpolitik och har tillsammans med regeringen lanserat en strategi som
bygger på regeringens och UNHCR:s politik att inte göra någon större åtskillnad
mellan flyktingar och den övriga befolkningen.
En ny flyktinglagstiftning antogs 2006 och anses av FN stå i bättre
överensstämmelse med internationella normer än tidigare lagstiftning från början
av 1960-talet.
År 2006-2007 var antalet ugandiska internflyktingar cirka 1,7 miljoner.
Internflyktingarna lever under mycket svåra och ibland livshotande förhållanden.
Flyktinglägren har inte haft tillfredsställande tillgång till rent vatten, hälso- eller

sjukvård, utbildning eller sanitära faciliteter. Vissa av lägren har existerat sedan
konfliktens början, men ökade dramatiskt i samband med regeringens militära
offensiv år 2002 då många tvångsförflyttades till läger. Sedan fredssamtalen
mellan regeringen och LRA inleddes sommaren 2006 har internflyktingarna
börjat förbereda sig på att återvända till sina byar. Under 2007 har uppemot en
halv miljon internflyktingar lämnat lägren, varav de flesta ännu befinner sig i
transitläger. Civilbefolkningens fria rörlighet utanför flyktinglägren har
begränsats av armén, men har på sistone ökat.
Regeringens insatser har hittills varit begränsade. År 2007 antog parlamentet på
förslag från regeringen en freds-, återuppbyggnads- och utvecklingsplan för
norra Uganda.
19. Funktionshindrades rättigheter
Grundlagen förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder och det finns
ett flertal lagar antagna till skydd för åtnjutande av rättigheter och möjlighet till
utveckling för personer med funktionshinder. Positiv särbehandling förekommer
på det politiska området. Ett antal platser i parlamentet och i de lokala
förvaltningarna är vikta för personer med funktionshinder. Cirka 10 procent av
Ugandas befolkning är personer med funktionshinder. Fattigdom och konflikten i
norra Uganda har varit bidragande orsaker till att personer har fått
funktionsnedsättningar.
Trots relativt omfattande lagstiftning finns ingen tydlig politik för hur personer
med funktionshinder fullt ut ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna. I
praktiken har personer med funktionshinder få möjligheter att delta i samhället.
Tillgängligheten i allmänhet är mycket dålig. Personer med funktionshinder
förhindras använda allmänna kommunikationer och offentliga utrymmen är
sällan anpassade för personer med funktionshinder. Teckenspråket är officiellt
erkänt språk, men såväl döva som synskadade personer har svårt att ta del av
viktig samhällsinformation.
I ett samhälle där endast cirka 10 procent av den arbetsföra befolkningen har en
anställning i den formella sektorn finns det få möjligheter för personer med

funktionshinder att få arbete, vilket ökar isoleringen. Familjer med barn med 20
funktionshinder, i synnerhet med utvecklingsstörda barn, lever ofta mycket
isolerade och det finns få möjligheter för båda föräldrarna att kunna arbeta
utanför hemmet. Det finns ett antal enskilda organisationer aktiva för
funktionshindrade personers åtnjutande av mänskliga rättigheter.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Antalet oberoende organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter har vuxit
under senare år. Paraplyorganisationen HURINET samordnar ett antal viktiga
organisationers verksamhet som Legal Aid Project, Human Rights Focus,
Uganda Association of Women Lawyers, Foundation for Human Rights
Initiative, Uganda Gender Resource Centre och African Centre for Treatment of
Torture Victims.
Debatten om frågor rörande mänskliga rättigheter är livlig och övergrepp påtalas
inte bara av organisationerna utan också av media och enskilda
parlamentsledamöter. En ny lagstiftning kan dock allvarligt komma att begränsa
enskilda organisationers möjligheter att verka. Lagen innebär att organisationer
måste registrera sig på nytt vartannat år. Styrelsen som ska fatta besluten består
bland annat av representanter för olika säkerhetsorganisationer men saknar
representanter från civila samhället. Advokatkåren och dess fackliga organisation
(Uganda Law Society, ULS) anses stå självständig gentemot myndigheterna.
ULS gör offentliga uttalanden i rättsliga frågor och enskilda advokater driver fall
mot staten.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Det finns få internationella organisationer som endast ägnar sig åt mänskliga
rättigheter i Uganda. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har ett
kontor i Kampala och ett antal lokala kontor i övriga delar av landet. Allt fler bioch multilaterala givare anlägger ett rättighetsperspektiv på
utvecklingssamarbetet. Det svenska utvecklingssamarbetet prioriterar främjande
av respekten för de mänskliga rättigheterna i Uganda

Mänskliga rättigheter i Rwanda 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Det finns stora brister vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna i
Rwanda, men utvecklingen går på flera områden framåt. Respekten för
mänskliga rättigheter i landet har varit undermålig länge, under kolonialtiden
och givetvis under folkmordet. Men efter det att samhället slogs sönder
fullständigt 1994 har respekten för mänskliga rättigheter ökat. Det pågår en rad
processer för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i landet, bland
annat genom den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter,
ombudsmannen och enhets- och försoningskommissionen. Utvecklingen är
dock ojämn och framsteg blandas med vissa bakslag.
Det första tio åren efter folkmordet var regeringens främsta prioritet landets
säkerhet och stabilitet, men 2004 började tillväxtpolitik och
fattigdomsbekämpning ägnas allt mer uppmärksamhet. I detta ingår bland
annat en starkare inriktning på mänskliga rättigheter. Detta märks både i den
antagna grundlagen och i Rwandas strategi för ekonomisk utveckling och
fattigdomsstrategi.
Ett uppenbart och omfattande problem i Rwanda handlar om bristen på
ekonomiska och sociala rättigheter. Ungefär 60 procent av befolkningen antas
leva under fattigdomsnivån. Hälsosituationen är mycket svår med brist på
personal. Spädbarns- och mödradödligheten är bland de högsta i världen.
Det finns också stora brister vad gäller respekt för de medborgerliga och
politiska rättigheterna, det begränsade demokratiska utrymmet och hur lagar
och förordningar tillämpas i praktiken genom rättsväsendet och fängelserna.
Det formella rättssystemet har 2007 uppnått en bättre standard än någonsin
men har fortfarande stora brister. Domstolsväsendet har separerats från
regeringskansliet och utbildning av domare och åklagare har fortgått i högt

tempo. Samtidigt är dock rättssäkerheten fortfarande bristfällig - bl a på grund
av brist på resurser och kvalificerade jurister.
Det finns också kritik vad gäller rättssäkerheten i rättegångar inom de
traditionella folkdomstolarna på bynivå, Gacaca, som efter en försöksperiod
inrättades nationellt år 2006 för att pröva de drygt 800 000 personer som
misstänks för delaktighet i folkmordet.
Fängelseförhållandena är svåra och har tillfälligt förvärrats allt eftersom fler
åtalats för att dömas i Gacaca-domstolarna. Genom omvandlingar av
fängelsestraff till obligatorisk samhällstjänst har emellertid belastningen på
fängelserna lättat något under 2007. En uppmärksammad positiv reform i
Rwanda är avskaffandet av dödsstraffet i juli 2007.
Mötes-, förenings- och yttrandefriheterna är inskränkta. Det finns många
rapporter om en hård kontroll av det civila samhället. Regeringen tycks
fortfarande vara ovillig att tillåta en helt öppen politisk debatt eller kritik från
oberoende organisationer. Regeringen komplicerar exempelvis tillvaron för
enskilda organisationer och det civila samhället genom att tvinga organisationer
att varje år genomgå en obligatorisk registreringsprocess. Den politiska
aktivismen och debatten har dock fått möjligheter att stärkas genom en ny lag
som antogs 2007 vilken tillåter politiska partier att agera på by- och
kommunnivå vilket tidigare var förbjudet.
Respekten vad gäller tryckfrihet är generellt låg. Arbetsförhållandena för fria
medier i Rwanda är ett fortsatt problem. Utrymmet för icke-statlig medier är
litet och regeringen anses på olika sätt aktivt ha försvårat för dessa aktörer. En
positiv förändring är förekomsten av flera nya privata radiostationer som
tillåter lyssnarfrågor och nya regelbundna radiosända presskonferenser och träffar med ministrar eller presidenten.
Av högsta prioritet i regeringens politik är att undvika nya folkmord.
Metoderna för att motarbeta att historien upprepar sig begränsar emellertid det
politiska utrymmet i Rwanda.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Rwanda har ratificerat följande centrala konventionerna om mänskliga
rättigheter.
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). De
fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet har varken ratificerats eller undertecknats.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR).
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD).
− Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) dock inte det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
som inte heller har undertecknats.
− Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnad konflikt respektive om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi.
− Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Rwanda har inte tillträtt konventionen mot tortyr (CAT) eller det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr.
Rwanda har inte heller tillträtt Romstadgan för internationella
brottsmålsdomstolen (ICC).
Rwandans rapportering om efterlevnad av de olika konventionerna har i
många år varit bristfällig.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Grundlagen från 2003 förbjuder tortyr, kroppslig bestraffning och grym,
omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning. Inga fall av politiskt
motiverade försvinnanden har rapporterats sedan 2003 och det finns inget som
tyder på att systematisk eller statssanktionerad tortyr eller omänsklig

behandling förekommer.
Sedan flera år har det förekommit rapporter om övergrepp på
civilbefolkningen av lokala försvarsstyrkor (Local Defense Forces - LDF).
Dessa styrkor består till stor del av unga outbildade män och kvinnor, som mer
eller mindre oavlönat och ofta beväpnade arbetar på uppdrag av lokala
myndigheter för att bidra till ordning och säkerhet. Anklagelser mot lokala
försvarsstyrkor för övergrepp på civilbefolkningen fortsätter att rapporteras,
men år för år i allt mindre omfattning. Detta tros vara ett resultat av förbättrat
regelverk, bättre övervakning, ett ökat fokus på utbildning och tydligare ansvar
för LDF från de lokala myndigheterna.
Förhållandena i fängelserna är svåra, bland annat på grund av hög
överbeläggning. Vissa förbättringar har dock skett. Internationella
organisationer har tillträde till de rwandiska fängelserna för inspektioner.
Separata fängelser för kvinnor och män finns, och på de flesta fängelser har det
skapats system för att separera minderåriga fångar från övriga fångar.
Cirka 60 000 personer sitter fängslade i fängelser avsedda för betydligt färre
fångar. De flesta är misstänkta för delaktighet i folkmordet, men ungefär 15
000 personer är fängslade för andra brott. Regeringen har dock fattat beslut
som gjort att antalet fångar minskat drastiskt. Under 2006-2007 antas cirka 50
000 fångar ha blivit villkorligt frigivna. Detta är bl a ett resultat av att straffen
efter Gacaca-domar automatiskt kan omvandlas till samhällstjänst och
villkorligt fängelsestraff.
Situationen i fängelserna vad avser sanitära förhållanden, mat och
sysselsättning har förbättrats något, vilket har medfört att dödligheten bland
fångar har sjunkit. Internationella rödakorskommittén (ICRC) hade till och
med år 2005 helt eller delvis ansvar för matförsörjningen till fängelserna, men
från och med 2006 övergick ansvaret helt till regeringen.
En ny fängelselag antogs i oktober 2006 men kan inte implementeras då
genomföranderegler och juridiska ramverk först måste anpassas.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet i Rwandas avskaffades den 25 juli 2007. Några avrättningar har
inte verkställts sedan 1998 och tidigare utdömda dödsstraff har nu omvandlats
till fängelse.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden har förekommit under året, även av vad som
uppfattas vara politiska orsaker. Det finns i Kigali en typ av tillfällig arrestlokal
dit uppemot tusen personer, främst gatubarn och prostituerade kvinnor, förts
bort för att avlägsnas från gatan. Lokalen stängdes efter påtryckningar under
2006 men öppnades igen under 2007. Information om lokalen och situationen
för de frihetsberövade personerna är mycket oklar. Det finns uppgifter om att
människor hållits inlåsta i flera månader. Varken Internationella
rödakorskommittén eller andra internationella organisationer och aktörer har
fått tillstånd att besöka lokalen.
Oppositionella journalister har även tillfälligt anhållits, ibland i flera dagar, och
utfrågats under oklara förhållanden.
Medborgare möter i dag inga större hinder att få id-kort och pass, att få
möjlighet att resa utanför landets gränser eller rätt att återvända efter exil.
Däremot är kostnaden för pass hög, vilket i realiteten utgör ett hinder för
många. Korruption anses inte vara något utbrett problem vid utfärdande av
pass eller id-kort.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det rwandiska rättsväsendet har satts under enormt tryck med anledning av
att hundratusentals rwandier har anklagats för delaktighet i folkmordet 1994.
Bristen på resurser och kvalificerad personal; poliser, åklagare, advokater och
domare, utgör fortsatt ett allvarligt hinder för rättssäkerheten inom det
rwandiska rättssystemet
Det rwandiska rättsväsendet var bristfälligt redan 1994 men det slogs
fullständigt sönder vid folkmordet då många domare och jurister antingen

dödades, flydde landet eller var förövare. Detta faktum, i kombination med att
upp emot 800 000 rwandier pekats ut för inblandning i folkmordet påverkar
fortfarande stort den ansträngda rättssektorn.
År 2004 påbörjades en omfattande reform av rättssektorn, vilket bland annat
ledde till att självständiga domstolar och åklagarmyndigheter upprättades. Det
finns emellertid frågetecken angående domstolarnas faktiska självständighet
från regeringen. Det finns rapporter om myndighetsinblandning i
rättsprocesser, framför allt kopplat till fall rörande folkmordet. Den
amerikanska regeringens rapport om de mänskliga rättigheterna i Rwanda
menar att rättsväsendet i det flesta fall arbetar utan påverkan från statsmakten
men att begränsningar vad gäller självständigheten finns. Det beskrivs också att
det finns ett ökat oberoende i domstolsväsendet, bland annat på grund av den
fortsatta utbildningen av domare och rättsväsendets ökade kontroll av
budgeten. Det har också under året förekommit fall där det utfärdats domar
som gått emot regeringsorgan och höga politiska företrädare.
Presidentens har en stor makt vid tillsättningen av domare, ett faktum som
gjort att bl a det afrikanska ekonomiska samarbetet NEPAD i sin granskning
(African Peer Review Mechanism (APRM)) av Rwanda ifrågasatte den verkliga
separationen mellan domstolarna och den verkställande makten i Rwanda.
Under året har flera domare avskedats efter anklagelser om korruption.
Reformeringen av rättssektorn har också lett till fortsatta avskedanden av ett
stort antal domare och annan personal Efter att nästan samtliga rättegångar
avstannade under år 2004, som en del i reformeringsprocessen, skapades en
stor eftersläpning i handläggning av ärenden. Denna eftersläpning fortsätter år
för år att minska och effektiviteten i rättssystemet anses ha ökat. Ett ambitiöst
utbildningsprogram av nya jurister har påbörjats men det kommer att ta många
år innan man kan ha tillräckligt många domare på hög nivå i landet.
Fortfarande har en minoritet av de personer som fängslats de senaste åren fått
sin sak prövad.
De flesta rättegångarna i Rwanda är offentliga, de anklagade anses vara

oskyldiga tills skuld är bevisad och de anklagade har rätt till ett försvarsombud.
Bristen på juridiska ombud i Rwanda i kombination med att endast cirka 10
procent anses ha råd att betala privata ombud är dock ett stort problem, dels
för de anklagades möjligheter till försvar, dels för möjligheten att genomföra
rättegången i rimlig tid. Det har under året också förekommit uppgifter, bland
annat från organisationen Human Rights Watch, om att kollektiva straff
utdömts av myndigheter, utan rättsprocesser, i byar där vittnen i
gagacarättegångarna (se nedan) utsatts för trakasserier.
I Rwanda finns i enlighet med grundlagen två typer av specialdomstolar förutom Gacaca-domstolar också en militärdomstol.
Gacaca är en traditionell konfliktlösningsmekanism på gräsrotsnivå, som nu
används som domstol för folkmordsmisstänkta. Efter en pilotfas mellan åren
2005 och 2006, under vilken drygt 700 000 personer som medverkat i
folkmordet identifierades för åtal, inleddes i juli 2006 Gacaca-rättegångar i hela
landet. Gacaca innebär att majoriteten av de folkmordsåtalade ska få sina fall
prövat på hemorten av folkvalda domare och med aktivt deltagande av
lokalbefolkningen. Gacaca har fem syften: 1) få fram sanningen om vad som
hände 1994; 2) skynda på rättegångarna; 3) upphäva straffriheten; 4) bidra till
försoning i landet, och 5) visa omvärlden och landet självt att Rwanda kan
hantera denna utmaning. Straffet reduceras vid ett erkännande och kan delvis
omvandlas till samhällstjänst.
Antalet personer identifierade att ställas inför Gacaca ökade under 2007 från
det förväntade 700 000 personer till över 800 000 personer. Bland annat mot
bakgrund av detta beslutades att Gacaca-processerna, som var planerade att
avslutas under år 2007, även ska fortsätta under år 2008. I början av oktober
2007 återstod 300 000 fall som ej behandlats eller avslutats. Under 2007
ändrades lagen som styr Gacaca för att snabbare kunna slutföra processerna
som relaterar till folkmordet. Lagförändringarna resulterade bland annat till att
fler fall hänvisades från reguljära rättsväsendet till Gacaca, samt att straffskalan
inom Gacaca utsträcktes från en övre gräns på 30 års fängelse till möjligheten
att utdöma livstidsdomar.

Flera organisationer och aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter har
uttryckt kritik mot Gacaca-systemet. Vissa problem vad gäller rättssäkerheten
har uppvisats vid Gacaca-rättegångarna, bl a har det förekommit trakasserier
och hot mot vittnen, förstörelser av vittnens egendom, och mord av vittnen.
Polisen har dock erbjudit vittnesskydd i viss utsträckning. Såväl Human Rights
Watch och Amnesty International som NEPAD har framfört kritik. Kritiken
har huvudsakligen pekat på underlåtenhet att skilja på domare och åklagare,
frånvaron av ett oberoende försvar, godtyckligheten i fråga om straff för ett
visst brott, att processerna går för snabbt, samt att incitamenten för
erkännande är alltför stora.
Det sistnämnda anses även till viss del ligga bakom den korruption som
uppstått kring Gacaca, där vittnesmål kan köpas för att anklaga oskyldiga,
bland annat av politiska motiv. Internationella bedömare har även påpekat att
den utdragna häktningstiden i sig är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
Befolkningen har även kritiserat avsaknaden av deltagande och engagemang i
Gacaca-rättegångarna av ledare på central och lokal nivå.
Stora delar av det internationella samfundet, inklusive EU, har under senare år
givit sitt principiella stöd till Gacaca. Man ser inte något alternativ för att
hantera det stora antalet folkmordsåtalade, även om systemet anses brista på en
rad punkter avseende respekten för mänskliga rättigheter. Förespråkarna
framhäver vikten av befolkningens deltagande för att processen ska kunna
bidra till försoning, det anses dock vara för tidigt att bedöma Gacacas
slutgiltiga resultat och effekter.
De personer som anklagats för de grövsta brotten under folkmordet ställs inför
rätta vid FN:s internationella brottmålstribunal för Rwanda (ICTR).
Samarbetet mellan Rwanda och ICTR fungerar tillfredsställande, även om det
till och från är spänt. Kontakter har utökats under året, bland annat vad gäller
utbildningar, eftersom Rwanda förväntas successivt att ta över fall från ICTR
under 2008 särskilt sådana fall som tribunalens inte förväntas hinna slutföra
före dess mandat går ut i december 2008.

Det har förekommit rapporter om fortsatta brister inom det rwandiska
polisväsendet. Detta handlar främst om brister vad gäller resurser, kunskap och
uppträdande. Under 2007 meddelades att mer än 120 poliser av olika rang
avskedats av regeringen på grund av bland annat korruption. Det har även
rapporterats, av organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, om
polisvåld och om utomrättsliga avrättningar av misstänkta. Det har dock tagits
steg under 2007 för att professionalisera polisen och förbättra de interna
utredningarna av misstänkta polisbrott.

styrkorna som begått brott gentemot civilbefolkningen i både Rwanda,
framförallt under folkmordet och i östra Demokratiska Republiken Kongo
ställs inför rätta.

Det finns en nationell kommission för mänskliga rättigheter som ansvarar för
att följa upp misstänkta brott mot de mänskliga rättigheterna samt främja
efterlevnaden av dessa rättigheter. Kommissionens sju ledamöter är utsedda av
regeringen och den ska enligt grundlagen vara självständig. Kommissionen
fokuserar framför allt på utbildning i frågor om de mänskliga rättigheterna
samt utredning av politiskt mindre känsliga frågor. Internationella aktörer har
kritiserat kommissionen för att inte vara tillräckligt oberoende och kritisk.

Förbudet mot så kallad ”divisionism” i grundlagen och annan lagstiftning anses
ofta användas för att begränsa yttrande- och tryckfriheten. Divisionism
lagstiftningen innebär ett förbud mot etnisk, regional, rasistisk, diskriminering
och all annan form av propaganda som särskiljer, segregerar och delar upp
olika befolkningsgrupper.

En ombudsmannainstitution har etablerats i enlighet med grundlagen, med
mandat att motverka och följa upp misstänkt korruption, men även följa upp
anmälningar från befolkningen om övergrepp av statsmakten. Medier har
rapporterat om flera fall som ombudsmannen har uppmärksammat.
Ombudsmannens funktion och kapacitet är dock fortfarande begränsad.
Arbetet med att reformera Rwandas allmänna strafflag från 1977 påbörjades
under 1996, och har fortsatt under 2007. Processen har utförts på ett
transparent sätt med remissrundor och möjlighet att följa framväxten av
lagförslaget.
7. Straffrihet
Alltsedan självständigheten har Rwandas rättssystem präglats av en långtgående
straffrihet för den ledande makteliten. De försök till regelrätt rättsskipning för
de folkmordsåtalade som nu sker är det första genomgående undantaget.
Samtidigt kritiseras regeringen för att inte individer från de egna militära

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Rwandas grundlag, som antogs efter en folkomröstning 2003, garanterar både
yttrande-, mötes- och pressfrihet samtidigt som grundlagen, särskild
lagstiftning och hittills även det praktiska förfarandet är inskränkande.

Regeringen är fortfarande ovillig att tillåta en helt öppen politisk debatt och
kritik i organiserad form i medierna. Det betyder till exempel att kritik mot
enskilda politiska beslut, program och samhällsföreteelser accepteras, men inte
övergripande politisk kritik. Censur liksom självcensur förekommer. Denna
miljö förklaras främst med den negativa roll medierna spelade innan och under
folkmordet, då medierna användes som ett verktyg för hatpropaganda. Medan
mediasektorn tycktes utvecklas positivt under år 2006, med utökat utbud och
ett öppnare debattklimat, har 2007 snarare präglats av visst bakslag.
Radiostationer såsom BBC, Deutsche Welle och Voice of America sänder
fortfarande ocensurerat på det nationella språket Kinyarwanda. Det finns 15
nationella stationer registrerade, varav de flesta är privata och ett flertal
startades 2006. Debatter och lyssnarfrågor är numera relativt vanliga och även
regeringsföreträdare medverkar för att svara på lyssnarnas frågor.
Totalt finns ett drygt trettiotal tidningar som publiceras mer eller mindre
regelbundet. För närvarande finns ungefär 17 oberoende tidningar på
Kinyarwanda och på engelska. Flera stycken har dock tvingats att stänga eller
minska sina upplagor . I mars hölls det årliga sammankomsten för regeringen

med den diplomatiska kåren. Under detta möte kritiserade presidenten
medierna och snart därefter drog flera institutioner och ministerier in
annonsering i icke-statliga tidningar. Detta har lett till minskade finansiella
intäkter, vilket försvårat tidningarnas överlevnad. En av de engelskspråkiga
oberoende tidningarna har också köpts upp av staten (75 procents ägarskap).
Den andra regelbundna engelskspråkiga dagstidningen är mycket
regeringsvänlig och har nära kopplingar till statsmakten.
Medierna i Rwanda är alltjämt outvecklade. Det gäller regeringsvänlig såväl
som mer oberoende medier. Om journalistkåren inte lyckas presentera
objektiva och sakliga analyser av kritiska politiska eller socioekonomiska frågor,
kan regeringsföreträdare se skäl att anmärka på journalistiken snarare än att
svara på eventuell kritik. Under 2007 initierade presidenten veckomöten mellan
regeringens ministrar och medier. Under ett sådant möte i slutet av året
anklagades medierna av några regeringsföreträdare för att utgöra ”negativa
krafter” i samhället, en term som används när det hänvisas till de grupper som
var delaktiga i folkmordet.. Detta påhopp gav dock utlopp för kritik både från
regeringens egen sida liksom från oberoende aktörer.
Ett pressråd, High Council of the Press (HCP) har tillsatts i enlighet med
grundlagen vilken lyder under presidenten och informationsministeriet med ett
antal regeringsrepresentanter. HCP kritiseras för avsaknad av oberoende, men
arbetar på att förbättra sin profil. Under året gjorde rådet besök hos samtliga
rwandiska institutioner och diplomatiska beskickningar för att diskutera
mediernas utveckling. De bidrog till att upphäva regeringens beslut att stänga
en ny oberoende tidning under året. HCP uttalade även indirekt kritik mot
regeringsföreträdare som anklagade journalister för att utgöra negativa krafter.
I februari 2007 attackerades en journalist från en oberoende tidning, med
allvarliga skador som följd. Journalisten hade en tid innan publicerat kritiska
artiklar om regeringen och presidenten. Fler fall har även rapporterats under
året. Journalister har förhörts; en del har lämnat landet, för att sedan återvända.
Den enda engelskspråkiga statsägda dagstidningen avskedade under året ett

flertal journalister som arbetat på och publicerat kritiska artiklar. Det är ofta
svårt att bedöma fakta i olika fall av övergrepp på journalister och medier på
grund av brist på oberoende rapportering. Tydligt är dock att statsmakten har
blandat sig i mediers arbete under året.
Mötesfrihet finns enligt lag men är i praktiken begränsad. Under 2007 skedde
dock en positiv utveckling i och med en ny lag som tillåter partipolitisk
verksamhet på lokal nivå, vilket tidigare endast var tillåtet på nationell- och
provinsiell nivå. Även föreningsfrihet garanteras i grundlagen men i praktiken
stöter många organisationer på problem. Organisationer, inklusive religiösa
samfund, måste registrera sig årligen för att få verka och processen är kostsam,
tar tid och upplevs minska deras handlingsutrymme. Ett nytt lagförslag för de
nationella organisationerna antogs under 2007 vilket gör att registreringskravet
kvarstår men tillstånd för att mötas och organisera sig behöves inte, det är
endast nödvändigt att informera myndigheterna. Man har även skapat ett
forum (Joint Development Action Forum) i vilket lokala organisationer och
lokala myndigheter regelbundet möts.
Under 2007 antogs även ett nytt lagförslag för internationella icke-statliga
organisationer,
vilket mötte kritik från vissa organisationer för att vara
inskränkande.
Fackföreningar är tillåtna enligt grundlagen, liksom rätten att strejka.
Den nya grundlagen gör ingen skillnad mellan statligt och privat anställda.
Religionsfrihet är lagstadgad i Rwanda, med undantag av religiösa samfund
som kan bidra till segregering och motverka försoning i samhället. Vissa
religiösa samfund har enligt uppgift haft problem med myndigheter.
Civila samhället i Rwanda är fortsatt svagt utvecklat och det råder en
misstänksamhet mellan regeringen och civila samhället. När den nya
fattigdomsstrategin utarbetades det senaste året bjöds civila samhället in för
samråd, men synen på civila samhället är ofta som en förlängd arm av
regeringen, det vill säga snarare en aktör som bidrar till att genomföra
regeringens fattigdoms- och utvecklingspolitik än som en kritisk aktör. Många

enskilda organisationer anpassar sig och vågar inte uttrycka åsikter som
motsätter regeringens linje.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Rwandas grundlag föreskriver lika politiska rättigheter för alla medborgare,
såsom att rösta, ställa upp i allmänna val och att gå med i politiska
organisationer. Politisk organisation grundat på etnicitet, klantillhörighet, kön,
region och religion är emellertid förbjudet enligt lag.
Ett flerpartisystem bekräftades formellt med grundlagen 2003. Enligt
grundlagen består parlamentet av underhus och senat. Bland underhusets 80
parlamentariker har 53 valts i landets första direkta parlamentsval som hölls
2003, övriga representerar särskilda grupper; kvinnor (24 platser), unga (2
platser) och personer med funktionshinder (1 plats). Dessa representanter har
valts i särskild ordning. Idag är 36 av underhusets ledamöter kvinnor, eller
47procent. Sju partier finns representerade i underhuset. Tre
parlamentsledamöter har under året lämnat sina platser av olika skäl, bl a
korruptionsanklagelser och interna partidiskussioner. Platserna kan tillsättas
först vid nästa val 2008, enligt grundlagen.
Bland senatens totalt 26 senatorer (9 kvinnor), har 12 valts i indirekta val, 8 har
utsetts av presidenten för att garantera representation av historiskt
marginaliserade grupper, 4 har utsetts av ett forum för politiska partier
(Consultative Forum of Political Organizations) och 2 akademiker har valts av
universiteten. De 8 som utses av presidenten utnämns sist för att presidenten
ska kunna ta i beräkning principen om nationell enighet. Till den gruppen kan
höra kvinnor, funktionshindrade, personer från minoritetsgruppen twa med
flera.
Sammantaget är kvinnorepresentationen mycket hög och uppgår till 44 procent
i parlamentets två kamrar. Regeringen består av 19 ministrar och 11 vice
ministrar, varav drygt en tredjedel är kvinnor.
Rwandan Patriotic Front (RPF) är det dominerande politiska partiet både inom

politiken och i samhället. Särskild lagstiftning finns som innebär att
premiärministern och talmännen i de båda kamrarna måste representera ett
annat parti än det parti presidenten företräder. Regeringen är ansvarig inför
parlamentet och presidenten.
De formella förutsättningarna finns därmed för att det politiska spelrummet
ska tillåta opposition och maktdelning, även om det i realiteten inte tillämpas.
Lagen om "divisionism" från maj 2002, som förbjuder all form av segregering
och uppdelning av folkgrupper, har medfört en återhållsamhet i den politiska
debatten och att avvikande åsikter från regeringens linje är ovanliga.
Ett så kallat forum för politiska partier inrättades i enlighet med grundlagen
2003. Samtliga partier är lika representerade i forumet. Dess roll är bland annat
att diskutera politiska frågor och föreslå rekommendationer till relevanta
statliga institutioner, att medla mellan politiska partier, att harmonisera
ståndpunkter och att hålla utbildning för politiska organisationer och politiker.
Forumets samordnande funktion medför att det i parlamentets debatter sällan
uppvisas stora åsiktsskillnader partierna emellan . I NEPAD:s
granskningssrapport om Rwanda inom APRM-processen (se avsnitt 6)
kritiserades Rwanda för att systemet med ett politiskt forum med strikta regler
för hur den politiska diskussionen ska föras är inskränkande. Rwanda
kritiserades också för att inte tillåta partipolitisk verksamhet på gräsrotsnivå,
men denna situation har förbättrats under 2007 i och med antagandet av den
lag som tillåter partipolitisk verksamhet på lokal nivå. .
Under januari till mars 2006 hölls val till de nya distrikts-, sektor- och
cellnivåerna. I de sistnämnda röstade väljarna genom att ställa sig bakom vald
kandidat, inte genom sluten omröstning. Även detta kritiserades i
APRMrapporten.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Misstankar om etnisk diskriminering inom den offentliga sektorn förekommer,
men är svåra att verifiera, bland annat för att personuppgifter grundade på
befolkningsgruppstillhörighet inte finns och inte är tillåten. Regeringen
förnekar all diskriminering och understryker att statliga anställningar sker på
grundval av meriter och under transparenta former. Inom befolkningen, inom
civila samhället och bland exilrwandier uttrycks ibland en upplevd känsla av
diskriminering baserat på de tidigare etniska klassificeringarna av befolkningen.
Många rwandier med högre utbildning som hade nära kontakt med den
regering som styrde vid tiden för folkmordet eller som har avvikande åsikt från
nuvarande regering lever i exil eller är fängslade och föremål för rättslig
process. Andra finns i landet, men arbetar inom den privata sektorn.
Liksom i andra utvecklingsländer är statliga löner generellt sett otillräckliga.
Lagstadgad minimilön finns som motsvarar drygt 200 kronor per månad och
arbetstiden är begränsad till 40 timmar per vecka, även om det finns många
undantag framförallt inom restaurang- och hotellbranschen, hälso- och
sjukvård och vaktbolag. Statligt anställdas löner utbetalas ofta för sent.
Statstjänstemannareformen har inneburit att ett stort antal statligt anställda
förlorat jobben. Arbetslösheten är hög särskilt för nyutexaminerade. Som en
följd av decentraliseringsreformen, vilken bland annat under året minskade
antalet distrikt från 106 till 30, har en stor del av ansvaret övergått till de lokala
nivåerna. Anställda på central nivå har mer eller mindre frivilligt flyttats till
tjänster på distrikts- och sektornivå.
Det finns i dag över 20 registrerade fackföreningar under två
paraplyorganisationer (CESTRAR och COSYLI). Knappt 90 procent av
arbetsstyrkan i Rwanda är dock självhushållande bönder. För denna grupp
finns paraplyorganisationen ROPARWA och andra fackföreningar för
personer som arbetar inom jordbruket. Det finns inga säkra uppgifter på hur
stort inflytande fackföreningarna har i Rwanda.

Tvångsarbete är förbjudet, emellertid används fångar för bland annat
återuppbyggnadsarbete. Barnarbete är förbjudet men många barn arbetar såväl
i hushåll som i jordbruket.
Rwanda har ratificerat Internationella arbetsorganisationen ILO:s åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Fattigdomen är utbredd i Rwanda och hälsosituationen bland befolkningen är
dålig. Förväntad livslängd är i genomsnitt 44 år, 43 år för män och 46 för
kvinnor. Medellivslängden har ökat de senaste åren.
Regeringen satsar större resurser på hälsofrämjande insatser nu än tidigare.
Ungefär tio procent av statsbudgeten satsades 2007 på hälsoinsatser jämfört
med åtta procent 2006. En stor del av hälsoinsatserna finansieras utanför
budgeten genom internationellt bistånd och av frivilligorganisationer, inklusive
religiösa samfund. Tillgängliga medel för hälsosektorn överstiger kraftigt
planeringen enligt fattigdomsstrategin, framför allt finansiering för hiv/aids.
I princip ska alla delar av befolkningen ha samma tillgång till grundläggande
hälsovård, det vill säga utan diskriminering. I praktiken drabbas dock särskilt
kvinnor och landsbygdsbefolkningen hårt av bristen på pengar till egenavgifter
och tillgänglighet till vårdcentraler. Det nationella hälsoförsäkringssystemet
(Mutuelle Santé) introducerades under 2006 för alla medborgare, vilket innebär
att de fattigaste ska få gratis eller subventionerad hälsovård. Med
decentraliseringsreformen har ansvar lagts på de lokala nivåerna att säkerställa
tillgången till systemet och hälsovård. Traditioner och extrem fattigdom utgör
dock i praktiken fortfarande hinder för rätten till bästa uppnåeliga hälsa för alla.
Personalbristen i hälsosektorn är, liksom i övriga statliga sektorer, mycket stor
till följd av folkmordet. Genom insatser från regeringen, givare, internationella
och nationella aktörer har hiv/aids-förekomsten hållits relativt låg i Rwanda
jämfört med många andra afrikanska länder, omkring 3 procent.

Spädbarnsdödligheten är bland de högsta i världen, 118 av 1 000 barn enligt
UNDP:s utvecklingsrapport 2007/2008. För barn under fem år är dödligheten
203 av 1 000 barn. Statistik tycks dock visa på minskningar. Mödradödligheten
är omkring 750 per 100 000 födslar. Inom ramen för Rwandas
fattigdomsstrategi har olika initiativ tagits för att avhjälpa en del av dessa
problem. Under 2007 skrevs kontrakt (Performance Contracts) mellan de 30
nya distrikten och presidenten, i vilka förbättrad mödravårdshälsa är en
målsättning.
12. Rätten till utbildning
Även utbildningsväsendet lider stort av konsekvenserna av folkmordet, då en
stor del av lärarna dödades, fängslades eller lämnade landet. Regeringen införde
fri och obligatorisk 6-årig grundskola 2003, även om det i praktiken inte
efterlevs över hela landet. År 2006 skrevs 86 procent av barnen in i
primärskolan. Endast hälften uppskattas slutföra sex års grundskola och
avhoppen är särskilt många bland flickor.
Utbildningssektorns andel av statsbudgeten har ökat något och uppgick år
2007 till 18 procent (17 procent 2005). Av detta gick 42 procent till
grundskolan (jämför med 44 procent 2006). Initiativ har tagits inom
utbildningssektorn för att öka de fattigas och särskilt utsatta barns möjlighet att
slutföra grundskolan.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Rwanda är ett av världens fattigaste länder och placerar sig 2007 på plats 161
av 177 i UNDP:s utvecklingsindex. Mellan 2000 och 2005 har andelen av
befolkningen som lever under den nationella fattigdomsgränsen minskat från
60 till 57 procent. Den höga befolkningstillväxten innebär att antalet fattiga
under samma period ändå ökade från ca 4,8 miljoner till 5,4 miljoner
människor. Den totala fattigdomsminskningen döljer regionala variationer och
ökade inkomstskillnader mellan stad och landsbygd.
Över hälften av befolkningen är under 18 år. 80 procent av befolkningen lever
på landsbygden och bostadsbristen är stor såväl på landsbygden som i städerna.

Tillgången till land är knapp och en landreform pågår. Även om
levnadsstandarden har förbättrats för majoriteten av befolkningen sedan
folkmordet 1994, framstår en tillfredsställande levnadsstandard för majoriteten
som avlägsen.
Undernäring förekommer i vissa delar av landet, där framförallt kvinno- och
barnledda hushåll drabbats. Ca en tredjedel av befolkningen konsumerar
mindre än rekommenderat kaloriintag och omkring 45 procent av barnen
under 5 års ålder lider av kronisk undernäring.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Rwanda arbetar aktivt för att stärka kvinnans ställning, vilket återspeglas i den
nya grundlagen. Andelen kvinnor är hög både i parlamentet och i regeringen.
Ministeriet för jämställdhet och främjande av kvinnor har avvecklats och
ministern sitter numera inom premiärministerns kansli. Kvinnorna är
fortfarande underrepresenterade i näringslivet.
Våld mot kvinnor är utbrett och olika rapporter visar även på en ökning. En
studie från 2004 rapporterade att 53,8 procent av de kvinnor som ingick i
studien hade utsatts för våld i hemmet och 17,5 procent för sexuella övergrepp
som barn. Polisen rapportar att 2 789 fall om våldtäkt kom till polisens
kännedom under 2006, en ökning med omkring 15 procent sedan året innan,
men organisationer från civila samhället visar även högre siffror. Ökningen kan
bero på att fler kvinnor anmäler övergrepp. Mörkertalet antas vara stort.
Forum för kvinnliga parlamentariker har varit pådrivande i framtagandet av ett
utkast till en lag om våld mot kvinnor. Tillsammans med en nationell policy
mot våld mot kvinnor som tagits fram under 2007 förväntas lagen att antas
inom en snar framtid.
Till följd av folkmordet leds många hushåll av kvinnor. Ett flertal
kvinnonätverk och kollektiv som driver kvinnors rättigheter har bildats sedan

1994, bland annat för att medvetandegöra kvinnor om deras rättigheter i form
av till exempel lagen om lika arvs- och äganderätt från 1999. Principen om
könsneutral lönesättning har förts in i arbetsmarknadsslagstiftningen.
Våldtäkt kategoriseras som ett av de grövsta brotten inom
folkmordslagstiftningen och handläggs därför i vanlig domstol.
Regeringens arbete mot diskriminering av kvinnor och kring
jämställdhetsrelaterade frågor har lett till synbara resultat men det återstår
mycket innan de traditionella könsstrukturerna som präglar Rwanda kan
förändras.
15. Barnets rättigheter
Situationen avseende barnets rättigheter har förbättrats i Rwanda under senare
år och regeringen driver en politik för att bättre tillgodose barnets rättigheter.
Antalet barnledda hushåll är ungefär 15 000 och antalet ensamma barn är
fortfarande många, men siffrorna är avtagande. En tredjedel av barnen i åldern
0-14 är föräldralösa, många till följd av hiv/aids. Enligt uppgift beräknas 6 000
- 7 000 barn leva på gatan. Barnprostitution och utnyttjande av barn som
arbetskraft är vanligt och ofta relaterat till fattigdom inom familjen. Lokala
myndigheter har vid ett flertal tillfällen försökt återföra barnen till sina
hembyar, alternativt till institutioner.
Rapporter om barnsoldater förekommer, om än i förhållandevis begränsad
utsträckning. Sexuellt utnyttjande av barn sägs vara vanligt, men statistiken är
bristfällig. Regeringen för en aktiv kampanj mot sexuellt utnyttjande av barn
vilket resulterat i att förövarna allt oftare ställs till svars och blir dömda.
Rwanda har ratificerat ILO:s konvention 182 om förbud mot de värsta
formerna av barnarbete. Utnyttjande av barn fortsätter dock att vara ett
problem. Barn, framförallt föräldralösa barn, utnyttjas under mer eller mindre
livegna förhållanden för hushållsarbete, för att vakta kor och inom jordbruk.
Få minderåriga är numera fängslade. Inga rapporter finns om könsstympning
av flickor.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Vid tiden för folkmordet i Rwanda 1994 klassades den rwandiska befolkningen
in i tre grupper hutu, tutsi och twa. Sedan 30-talet hade tillhörighet till dessa
grupper skrivits in i rwandiernas ID-kort. Denna uppdelning anses av många
vara artificiell. Den var också i många fall godtycklig och det fanns inga
språkliga eller religiösa skillnader som utgjorde grupperingarna. Uppdelningen
handlade till stor del om bedömningar baserat på ekonomiska förhållanden,
arbetssituation och vissa utseendemallar.
I dagens Rwanda är diskriminering i lag förbjudet och uppgifter om vilken
befolkningsgrupp varje person tillhör är borttagen från identitetshandlingarna.
Regeringen har sedan folkmordet medvetet strävat efter att tona ned den
etniska tillhörigheten och betonar istället den nationella identiteten. Det är
således mycket svårt att undersöka om vissa etniska grupper är
överrepresenterade bland exempelvis beslutsfattare, en kritik som ibland uttalas
av framför allt organisationer för exilrwandier.
Det finns dock fortfarande personer och organisationer som lägger stor vikt
vid de tidigare uppdelningarna i hutu, tutsi och twa. Det finns extrema
personer och organisationer på alla sidor – de som inte erkänner folkmordet,
de som vill fortsätta förtryck och utrotning, eller hävda att den ena eller andra
gruppen bör styra Rwanda. Dessa grupper ges dock inte utrymme i debatten.
Lagen mot divisionism förbjuder offentliga uttalanden, retorik eller partier med
en etniskt betonad dagordning. På grund av detta är det ytterst svårt att belägga
vilket stöd dessa strömningar har i befolkningen. Det finns dock inte bevis för
att stora delar av befolkningen skulle hysa rasistiska åsikter eller vilja se en
politik tydligare baserad på etnicitet.
Försoningsarbetet i Rwanda fortgår men dess resultat och framsteg är svåra att
mäta. Den nationella kommissionen för enhet och försoning, som bildades
1999, har fortsatt sitt arbete för att bidra till försoningsprocessen i landet. Dess
mandat omfattar att driva och samordna försoningsprocessen samt att

analysera hur andra processer i landet, exempelvis valprocessen, bidrar till eller
påverkar försoningsprocessen. Verksamheten, som för närvarande genomgår
en reformeringsprocess, genomförs med deltagande av befolkningen.
CAURWA, organisationen för Rwandas ursprungsbefolkning twa, menar att de
diskrimineras både socialt, ekonomiskt och politiskt. Eftersom CAURWA
företräder en etnisk grupp har de haft problem med att registrera sig, men i
oktober 2005 registrerade till slut regeringen CAURWA som organisation. Vid
den obligatoriska omregistreringen 2007 ställdes dock krav på att
organisationen bytte namn till att vara en organisation för personer inom
Rwandas kruktillverkning, ett område vilket många personer i
ursprungsbefolkningen traditionellt verkar inom. Varken regeringen eller den
nationella kommissionen för mänskliga rättigheter erkänner dock twa som
ursprungsbefolkning, trots att FN gjort det.
Rwandas grundlag från 2003 ger presidenten rätt att utse åtta senatorer som
”ska garantera representation av historiskt marginaliserade samhällen”. En
senator kommer från folkgruppen twa.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet är inte socialt accepterat i
Rwanda och i allmänhet inte något som diskuteras. Under året har det dock
förekommit en ökande negativ debatt mot homosexuella och ett par artiklar
mot homosexuella har under året förekommit i medierna. I slutet av 2007 kom
en rapport om trakasserier och övergrepp av rwandiska homo-, bi och
transpersoner som deltagit i en konferens i regionen. Lagstiftning om
ickediskriminering för homosexuella saknas, men grundlagen uttrycker tydligt
att ingen form av diskriminering får ske. I utkastet till den nya strafflagen tycktes
tonen mot homosexuella dock hårdna. Det finns sedan ett par år tillbaka ett
löst nätverk i Rwanda för homo-, bi- och transsexuella.
18 Flyktingars rättigheter
På grund av de återkommande oroligheterna i regionen har Rwanda
omväxlande varit mottagare och ursprungsland för flyktingar till och från

grannländerna. I oktober 2007 fanns drygt 50 000 flyktingar från Demokratiska
republiken Kongo och Burundi i flyktingläger i Rwanda, ett mindre antal av
dem asylsökande. Omkring 75 000 rwandiska flyktingar och asylsökande
beräknades finnas i övriga afrikanska länder, främst Demokratiska Republiken
Kongo och Uganda.
Rwanda har undertecknat flyktingkonventionen och tilläggsprotokollet och har
ett juridiskt asylsystem som möter internationella kriterier (standards). Det
nationella rådet för flyktingar (CNR) ansvarar för flyktingfrågor och avgör
flyktingstatus. Man använder sig av två processer vid bedömningen av
flyktingsstatus, dels individuell prövningar, dels gruppbedömningar när
personer anses komma från ett land där en situation skapat massflykt.
Återbördande av flyktingar sedan folkmordet har pågått under ett antal år.
Trenden är ett tydligt minskande återvändande, även om det under 2007
återvände något fler personer till Rwanda, 8000, i jämförelse med år 2006, då
cirka 6000 rwandier återvände frivilligt till Rwanda. Utöver detta beslutade den
tanzaniska regeringen 2006 att förvisa mer än 20 000 personer av rwandisk
härkomst till Rwanda. Dessa personer har enligt FN:s flyktingorgan, UNHCR,
inte flyktingstatus men den rwandiska regeringen har vidtagit åtgärder för
omhändertagande, med hjälp av internationella aktörer.
Regeringen har särskilda program för återanpassning i samhället av
återvändande personer, inklusive avväpnade före detta rebeller från
Demokratiska Republiken Kongo. Dessa personer har samma rättigheter och
skyldigheter som andra rwandier, vilket bland annat innebär att alla som var
över 15 år när folkmordet ägde rum kan ställas inför rätta.
Internflyktingar finns inte längre i Rwanda enligt officiella uppgifter,
återvändande rwandiska flyktingar stannar dock ibland länge i flyktingläger
innan de kan återgå till det rwandiska samhället.
19. Funktionshindrades rättigheter
I januari 2007 antogs en särskild lag om speciellt skydd för funktionshindrade

personers rättigheter. Konventionen för funktionshindrades rättigheter är ännu
ej underskriven, detta förväntas dock inom kort i och med den nya lagen.
Restriktionerna för funktionshindrade är dock många, inte minst på grund av
att statens begränsade resurser inte medger särskilda åtgärder för
funktionshindrade.
Diskriminering mot personer med funktionshinder förekommer och på grund
av sitt funktionshinder är de ofta isolerade från samhället. Många nekas rätten
till undervisning eftersom det inte finns anpassad undervisning. Det tycks
saknas förståelse för att rätten till undervisning för ett barn med
funktionshinder, även påverkar rätten till arbete. Funktionshindrade personers
sociala liv inskränks som ett resultat av avsaknad av undervisning.
De runt 21 000 döva i landet har inget gemensamt teckenspråk och det finns
inga tolkar i landet. Det nationella förbundet för döva har under 2006 med
internationellt stöd tagit initiativ till att producera en manual för ett nationellt
teckenspråk som ska användas för utbildning och undervisning.
Samhällets syn på funktionshinder som något skamligt gör att familjer ofta
försöker gömma en funktionshindrad familjemedlem. Det finns ett antal aktiva
handikapporganisationer som verkar för att utveckla förutsättningarna för de
funktionshindrade, men de har svårt att vara aktiva på grund av
underfinansiering.
Rwandas grundlag från 2003 reserverar en plats i parlamentet till en
representant för personer med funktionshinder, vald av federationen av
organisationer för funktionshindrade. Enligt uppgift var det dock inte
federationen som valde parlamentarikern.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Civila samhället i Rwanda är svagt. Organisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter är få och små. Relationen mellan delar av det civila samhället och

regeringen är ofta ansträngd. Den stabilitet som uppnåtts i landet har ännu inte
återspeglats i ett helt fritt debattklimat mer än möjligtvis på individnivå.
Under 2007 antogs ett nytt lagförslag för internationella organisationer, vilket
mötte kritik från vissa organisationer för att vara inskränkande.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Det internationella samfundet, inklusive Sverige, arbetar med mänskliga
rättigheter främst genom kapacitetsutveckling och stöd till olika delar inom
rättssektorn och det civila samhället. För Sveriges del är främjandet av
demokrati och mänskliga rättigheter fortsatt en mycket viktig del av
utvecklingssamarbetet och är en central fråga i dialogen med regeringen.
Sverige deltar även i EU:s regelbundna dialog med den rwandiska regeringen,
där såväl kritik som beröm relaterat till situationen för de mänskliga
rättigheterna framförs. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har
uttalat en vilja att utöka sitt samarbete med Rwanda, bland annat genom ett
program som ökar fokus på mänskliga rättigheter i hela FN:s arbete i Rwanda.
Sverige bidrar till detta program finansiellt och inom detta program ingår stöd
till den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter i Burundi 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Burundi befinner sig i en mycket bräcklig situation efter ett 12 år långt
inbördeskrig som kostat minst 300 000 människor livet. Den 7 september 2006
undertecknades ett avtal om eld upphör mellan regeringen och den största
rebellgruppen Forces nationales de la libération (FNL) som ännu inte lagt ned
vapnen. I juli 2007 hoppade dock FNL av den kommission som ansvarar för
genomförandet av avtalet (Joint Verification Commission). I augusti dödades mer
än 30 FNL-rebeller efter intern oenighet om rebellerna skulle återgå till
förhandlingarna eller fortsätta strida.
Säkerhetsläget har försämrats, främst på grund av allmän laglöshet. De direkt
konfliktrelaterade brotten mot de mänskliga rättigheterna har minskat, men
människorättssituationen är fortsatt mycket oroande. Godtyckliga
frihetsberövanden, försvinnanden och tortyr förekommer fortfarande. Åtals- och
straffrihet råder i de flesta fall.
Burundi ligger på 167:e plats av de 177 länder som ingår i FN:s
utvecklingsprograms (UNDP) rankning baserad på indikatorer för mänsklig
utveckling. Drygt 90 procent av befolkningen lever i självhushåll på
landsbygden. Tillgång till hälsovård och utbildning har förbättrats något, men
inte kvaliteten.
Våld mot kvinnor och barn är fortsatt utbrett och förefaller öka. Rebeller
plundrar byar på mat, mediciner och pengar för sin försörjning trots avtalet om
eldupphör. Rekrytering av barnsoldater till rebellrörelser fortsätter.
FN-missionen (United Nations Operation in Burundi, ONUB) avslutades i
december 2006 och ersattes av ett integrerat FN-kontor (BINUB) som bland
annat samordnar program finansierade ur FN:s fond för fredsbyggande (Peace
Building Fund).

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Burundi har ratificerat eller anslutit sig till de centrala konventionerna på
området rörande de mänskliga rättigheterna.
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). Dock har
landet inte tillträtt de fakultativa protokollen om enskild klagorätt respektive om
avskaffande av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) samt undertecknat dess fakultativa protokoll om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT) men ej dess fakultativa protokoll om
förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC). Det fakultativa protokollet om
handel med barn, barnprostitution och barnpornografi har undertecknats, likaså
protokollet om barn i väpnad konflikt.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter och dess protokoll om
tillskapandet av en afrikansk domstol för mänskliga och folkens rättigheter samt
Afrikanska stadgan om barnets rättigheter och välfärd.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Burundi ligger efter i rapporteringen avseende samtliga konventioner och har
avseende Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR) inte rapporterat någon enda gång efter tillträdandet.
Burundi har undertecknat men inte ratificerat konventionen om rättigheter för
personer med funktionshinder och konventionen mot påtvingade försvinnanden.
FN:s oberoende expert för mänskliga rättigheter i Burundi och den särskilde
representanten för barn och väpnade konflikter har kunnat besöka landet under
året och fritt träffa företrädare för såväl staten som det civila samhället. Båda
besöken resulterade i rapporter till FN:s generalförsamling. Burundi finns

inte med bland de länder som har givit FN:s specialrapportörer en stående
inbjudan att göra landbesök. FN-kontoret BINUB har fått tillträde till samtliga
typer av arrestlokaler och fängelser.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Under 2007 dödades omkring 400 människor, framförallt som följd av väpnade
strider. Antalet summariska avrättningar utan föregående rättegång förefaller
vara lägre än under tidigare år, likaså försvinnanden.
I provinsen Muyinga greps under maj månad förra året drygt 30 personer av
säkerhetspolisen, trots att några stridigheter inte rapporterats under de senaste
månaderna. Dessa försvann sedan ur arrestlokalen under juli månad. 19 av dem
återfanns avrättade i floden Rivubu, övriga saknas fortfarande. En överlevande
lyckades fly. Två lokala officerare och en lokal ledare för säkerhetspolisen greps
och häktades av en lokal domstol som också planerade att gripa och häkta
provinsens militäre ledare. Domaren förflyttades därefter till en annan provins.

Fem av de sju personer, inklusive den förre presidenten och vicepresidenten som
greps i augusti 2006 misstänkta för planering av statskupp, släpptes fria i januari
2007. Många bedömare ställde sig tveksamma till anklagelserna. Tre av dem
hade, enligt välgrundade uppgifter, utsatts för varierande grader av tortyr, bland
annat officiellt intygat av en regeringsmedlem efter hennes besök i fängelset men
dementerat av regeringen som helhet. Även vicepresidentens advokat greps efter
att ha begärt att få se sin klients läkarjournal, något som utlöste en strejk bland
landets advokater. I ett av fallen utfördes tortyren av en representant för
säkerhetspolisen som bara några månader tidigare hade gått en kurs för
blivande internutbildare i mänskliga rättigheter där även förbud mot tortyr
ingick. Två av de gripna lägre officerare, som fått betalt för att vittna mot de
övriga, dömdes till 15 respektive 20 års fängelse.
Ett nytt förslag till strafflag kriminaliserar tortyr men har ännu inte antagits av
parlamentet. Burundi saknar lagstiftning som förhindrar ut- och avvisning av
flyktingar till länder där de riskerar tortyr.

Ärendet har bollats mellan olika instanser men några ytterligare personer har inte
gripits och något straff hade ännu i slutet av 2007 inte utdömts. Det bör dock
noteras att det var första gången en relativt högt uppsatt person från
säkerhetspolisen greps. Den som var militärt ansvarig i provinsen har avsatts
från sin tjänst men arbetar fortfarande inom militären. Beslut om gripande finns
men har upphävts av riksåklagaren.

Burundi har elva fängelser i tio av landets 17 provinser och fler än hundra
arrestlokaler. Förhållandena i fängelserna är undermåliga delvis orsakat av
kraftig överbeläggning med fyra gånger fler fångar än utrymmena var planerade
för. De intagna är beroende av hjälp med mat från anhöriga, vilket är svårt att få
för dem som sitter i fängelse i en annan provins än hemorten, särskilt för barn.
Matransonerna är sparsamma och innehåller endast majs och bönor. Madrasser,
filtar, lampor, grytor och bestick för att kunna laga mat får fångarna ordna efter
bästa förmåga.

Inga uppgifter om slaveri förekommer, däremot fall av tvångsarbete då civila
tvingats samla in ved och vatten åt militär och kommunförvaltningar.
Enligt välgrundade uppgifter förekommer fortfarande tortyr. Observatörer av
mänskliga rättigheter hade i slutet av november identifierat 123 fall av tortyr och
inhuman behandling utförda av regeringsstyrkor, polis, säkerhetspolis och till en
mindre del av kommunala tjänstemän. Antalet tortyrfall verkar ha minskat något
jämfört med föregående år.

Av de som sitter fängslade är drygt 60 procent häktade och 40 procent har fått ett
straff utdömt. Män, kvinnor och barn hålls inte skilda åt förutom i provinsen
Ngozi där separata fängelser finns för män och kvinnor. Sexuella övergrepp
förekommer. Drygt 60 barn under fem år bor med sina mammor i fängelse.
Fångarna har inte tillgång till mediciner inklusive bromsmediciner mot aids.
4. Dödsstraff
Dödsstraff har inte utdömts i civila domstolar under de senaste åren. Däremot

förkommer det fortfarande inom de militära domstolarna. Regeringen lade under
2007 fram en ny strafflagstiftning där dödsstraffet inte nämns som straffsats.
Parlamentet hade vid årets slut ännu inte tagit ställning till förslaget. Det
förefaller inte som om det finns någon opinion för att behålla dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Åklagare kan i förebyggande syfte häkta personer högst 15 dagar, därefter krävs
domstolsbeslut. Detta efterlevs dock sällan.
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer fortfarande men förefaller ha
minskat något jämfört med tidigare år. Det händer att personer misstänkta för
smärre brott gripits och kvarhållits i illegala lokaler bortom de beslutade
tidsgränserna Myndigheternas förklaring är brist på personal och
transportmöjligheter till officiella förvarslokaler.
Tidigare löften om att barn misstänkta för samröre med FNL skulle släppas fria
har inte infriats.
Ofrivilliga försvinnanden förekommer fortfarande men verkar ha minskat i
omfattning (se även rätten till liv).
Inga uppgifter om reserestriktioner för enskilda personer förekom under året.
Tidigare påbud om att alla besökare till byar måste anmälas till byledningen, och
att medlemmar i vissa partier måste anmäla sig i sin hemby varje dag, förefaller
ha tagits bort. Regeringen införde i november återigen ett utegångsförbud som
gäller alla vägar in i och ut ur huvudstaden mellan 18 på kvällen och sju på
morgonen.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet är inte självständigt i förhållande till regeringen. Uppgifter
förekommer om att domare på lokal nivå förflyttats eller bytts ut. Domare på alla
nivåer utses av regeringen. Enligt FN:s specialrapportör för Burundi förekommer
det att domare får order om att föra misstänkta direkt till fängelse utan rättegång.

Domstolarna är i regel överbelastade och underfinansierade. Drygt 80 procent av
rättsärendena rör tvister om äganderätt till mark. Regeringen har utlovat kraftigt
höjda löner men det är oklart hur reformen ska finansieras. Även poliser har låga
löner. Majoriteten av poliskåren består av före detta soldater som inte fått någon,
eller bara en veckas utbildning för sina nya uppgifter. Poliser anses ligga bakom
många rån. Säkerhetspolisen lyder direkt under presidenten. Civil och oberoende
granskning av säkerhetspolisen saknas. Militärdomstolar finns. Lynchningar
förekommer och kan vara ett uttryck för att tilltron till rättsväsendet vacklar och
som ett sätt att ta över åtråvärd mark.
Det finns ingen burundisk lag som anger att domstolsväsendet ska betala för
misstänktas försvarsadvokater, inte ens för barn – detta i motsats till vad som
föreskrivs i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.
Säkerhetspolisen kan avlyssna telefonsamtal med mera utan domstolsbeslut eller
misstanke om brott. Säkerhetspolisen har även egna arrestlokaler där gripna
förhörs (se även under tortyravsnittet).
Majoriteten av befolkningen vänder sig till de traditionella rättsstrukturerna –
ubashingantahe. Det formella rättsväsendet kräver ofta att ärenden behandlas via
ubashingantahe först. Dessa ”domstolar” tenderar att föreslå lösningar som är
skadliga för kvinnor och flickor. En man misstänkt för våldtäkt kan 6
exempelvis föreslås att betala några öl till flickans/kvinnans far som ”straff” eller
att gifta sig med offret.
Barn är straffbara från 13 års ålder. Ett nytt lagförslag innehåller en höjning till
15 år, hårdare straff för brott mot barn, kortare straff för brott begångna av barn
och en form av samhällstjänst som alternativ till fängelse. Barn kan idag få
kännbara straff. Stöld av en get kan innebära tre års fängelse. Maxstraffet för ett
barn är tio års fängelse. Särskilda institutioner för straffade barn och ungdomar
saknas än så länge.
Endast ett av landets 10 fängelser har särskilda lokaler för barn både under dagen
och natten. I alla övriga fängelser lever barn tillsammans med vuxna. Hittills har
ingen som helst skolundervisning erbjudits i fängelserna. Drygt 400 barn

beräknas sitta i fängelse, merparten utan att ha fått något straff utdömt. Åtskilliga
fler bedöms sitta häktade i olika former av arrestlokaler. Antalet barn i fängelser
och arrestlokaler har ökat under det senaste året. Av barn i förvar har endast 20
procent fått ett straff utdömt. Övriga 80 procent är häktade. Uppåt 90 procent har
inte fått någon rättshjälp över huvud taget.
Merparten barn i förvar är föräldralösa och har kastats ut från de hushåll där de
arbetat. Motivet är oftast misstanke om stöld eller våldtäkt men i många fall
ligger snarare en ovilja att betala lön bakom. Falska anklagelser mot föräldralösa
barn för att komma åt deras ärvda mark förekommer också.
En nationell kommission för mänskliga rättigheter och ett ombudsmannaämbete
planeras – det sistnämnda omnämns i såväl fredsöverenskommelsen i Arusha
som i konstitutionen, men ingendera finns ännu i verkligheten. Regeringen har
inte avsatt några medel i statsbudgeten för dessa institutioner.
7. Straffrihet
Åtals- och straffrihet är fortsatt allmänt utbredda. Armén har under
inbördeskriget kunna begå brott mot de mänskliga rättigheterna och den
humanitära rätten utan påföljd. Ofta förefaller fallen avskrivas eller enklare
disciplinpåföljd såsom en månads löneavdrag utdömas. Ett exempel är
massakern i flyktinglägret Gatumba den 13 augusti 2004 då 162 personer
dödades och mer än 100 personer skadades. Tidigare löften om rättsliga åtgärder
har inte uppfyllts. Samma sak gäller de summariska eller utomrättsliga
avrättningarna i Muyingaprovinsen sommaren 2006.

redan före valen 2005. En styrkommitté tillsattes den 2 november bestående av
representanter för såväl regering, civila samhället samt FN:kontoret BINUB.
Kommittén har i uppgift att arbeta fram en strategi inom tre månader och att
därefter inleda nationella konsultationer. Mycket tyder dock på att det kommer
att dröja innan kommissionen och tribunalen inrättas, om alls.
Några av de utestående frågorna är om de personer som ställs inför
kommissionen ska åtalas och straffas eller endast berätta sanningen och därefter
be om förlåtelse, om en särskild tribunal verkligen behövs eller om det ordinarie
inhemska domstolsväsendet kan ta sig an de allvarliga brotten. Ett uttalande från
regeringspartiet den 5 maj tyder på att man föredrar förlåtelse framför åtal och
straff – något som går emot internationella regler om att folkmord, krigsbrott och
brott mot mänskligheten måste åtalas.
På landsbygden synes de flesta människor vara i behov av att lyfta fram
sanningen och av att stulen boskap och nedbrända hus ersätts – därefter kan man
försonas på bynivå. Man anser däremot att ordergivare och beslutfattare på högre
nivå bör ställas inför rätta.

Mutor för att köpa sig fri förekommer då personalen inom rättsväsendet är
lågavlönad.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Oberoende medier finns, framförallt i form av radiostationer. Den enda TVkanalen kontrolleras av regeringen, likaså den enda dagstidningen. Censur eller
tidigare inskränkningar i form av stängningar av redaktioner har inte rapporterats
under året. Överlag kan journalister numera behandla alla ämnen, även
korruption, utan repressalier. Däremot har enskilda journalister utsatts för hot
och trakasserier såsom nattliga telefonsamtal och korslagda knivar utanför
ytterdörren.

Brott, såsom folkmord och brott mot mänskligheten, kan i framtiden komma att
hanteras dels av en särskild tribunal i Burundi, dels av en sannings- och
försoningskommission. Förslagen kommer från överenskommelsen i Arusha år
2000 och den internationella undersökningskommission som på FN:s
säkerhetsråds uppdrag utredde frågan. Åtgärderna skulle egentligen ha införts

Medias granskande roll försvåras även av bristande kapacitet. Burundi saknar
journalistutbildning på högskolenivå och journalister har sällan ämneskunskaper.
Den nya medielagstiftningen, som inväntar behandling i parlamentet, kan
komma att innebära begränsningar för journalistkåren bland annat då regeringen
har för avsikt att ta över utfärdandet av presslegitimationer från journalistkåren.

Regeringen har inte diskuterat utkastet till ny lag med journalistkårens
företrädare. En myndighet för kommunikation har inrättats men har av
journalistkåren anklagats för att inte vara tillräckligt oberoende.
Mötes- och föreningsfrihet respekteras generellt. Demonstrationer är tillåtna men
förekommer sällan, däremot är strejker vanliga. Offentliganställda strejkade
under hösten i protest mot att presidentens löften om 34-procentiga löneökningar
ännu inte infriats. Fackliga organisationer finns och är relativt aktiva.
Konstitutionen är sekulär. Två tredjedelar av befolkningen är katoliker och
andelen protestanter och muslimer har växt något under de senaste åren.
Traditionell tro förekommer fortfarande.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
En samlingsregering styr landet sedan de allmänna valen 2005 då knappt 80
procent av de registrerade väljarna röstade. Uppgift saknas om mäns och
kvinnors valdeltagande. Det största regeringspartiet, Conseil national pour la
défense de la démocratie/Forces de défence de démocratie (CNDD/FDD),
dominerar senaten men inte längre nationalförsamlingen efter avhopp på grund
av oenighet inom partiet. Den förre partiordföranden avsattes och greps under
våren anklagad för att vara ett hot mot statens säkerhet. Han satt fortfarande
häktad vid årets slut utan att ha dömts för något brott. Oenigheten var under flera
månader så djup att parlamentet var lamslaget. I oktober och november var
statsförvaltningen helt utan medel eftersom statsbudgeten inte kunnat antas och
riksbanken fick utbetala pengar i förskott. En regeringsombildning där partierna
till sist fick den representation som konstitutionen föreskriver löste knutarna för
den här gången.
Formellt råder politisk pluralism. Oppositionspartier finns men har på grund av
splittring och bristande tidigare erfarenhet begränsade möjligheter att verka.
Möjligheterna försvåras ytterligare av tendensen att se avvikande åsikter som en
fientlig attack snarare än som konstruktiv kritik och vilja till dialog. Tecken finns
på att regeringspartiet söker kontrollera statsapparaten, särskilt rättsväsende och
säkerhetstjänst, bland annat genom utnämningar (se även straffrihet). Debatter

och förhandlingar i parlamentet är sällsynta. Ett visst motstånd mot dessa
tendenser samt flera korruptionsskandaler kan skönjas inom både regering och
nationalförsamling. Korruptionsskandalerna har främst rört försäljningen av
presidentens förra flygplan till underpris, mångmiljonsvindel inom EUkommissionens återuppbyggnadsprogram, kontrollen av sockermarknaden samt
oljeimport.
I regeringen och i nationalförsamlingen har tutsier en kvot om 40 procent och
hutuer 60 procent, i senaten är fördelningen 50-50. Minoritetsgruppen batwa har
tre särskilt utsedda representanter i nationalförsamlingen. Minst 30 procent av
ledamöterna i såväl regering som parlamentets båda kamrar ska vara och är
kvinnor. Någon sådan kvot finns dock inte på lägre nivåer. På borgmästarnivå 9
får varken hutuer eller tutsier inneha fler än 67 procent av ämbetena. Inom
säkerhetstjänsten finns ingen kvotering. Polis och militär består numera av båda
grupperna, men majoriteten av de högre officerarna är tutsier.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Tillgången till lönearbete är fortsatt mycket begränsad. Löner är i regel mycket
låga. Drygt 90 procent av befolkningen lever i självhushåll på landsbygden.
Barnarbete, särskilt i jordbruket, är vanligt. Uppgift saknas om arbetslöshet men
undersysselsättningen torde vara stor. Uppgifter om tvångsarbete beordrat av
kommunförvaltningar, polis och militär förekom under året. Formell
diskriminering i arbetslivet förekommer inte men i praktiken är vissa grupper
fortsatt underrepresenterade inom delar av statsförvaltningen, framför allt
rättsväsendet, och bland de internationella arbetsgivarna. Den faktiska
diskrimineringen beror till stor del av tidigare bristande tillgång till högre
utbildning. Fackföreningar tillåts numera verka fritt.
Burundi har ratificerat ILO:s (International Labour Organization) åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter men ligger efter i såväl rapportering som
genomförande. Flera fall av misstänkta brott mot konventionerna har tagits upp
av ILO:s olika kommittéer.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
I hela landet finns endast 220 läkare; det går därmed 35 000 burundier på varje
läkare. Hälso- och sjukvård erbjuds främst i huvudstaten Bujumbura medan vissa
provinser har en ytterst fläckvis täckning. Kvinnor som väntar barn, och barn
under fem år fick under 2006 rätt till fri hälsovård men hälsovården har ännu inte
fått tillräckliga resurser för att ta emot den kraftigt ökade tillströmningen vilket
påverkat kvaliteten i vården. I ett distrikt ökade patienttillströmningen med 865
procent. Resurserna är ytterst begränsade för behandling av människor som är
psykiskt påverkade av det långa inbördeskriget.
Hälsosektorn står för endast knappt tre procent av statens totala budgetutgifter.
Merparten går till löner och endast en begränsad del till investeringar. En
utbyggd och förbättrad hälsovård förefaller inte vara politiskt prioriterad.
Biståndsgivare står för 80 procent av hälsobudgeten. Kapaciteten att planera och
erbjuda hälsovård är ytterst svag. Även om situationen förbättrats något är det
vanligt att vårdcentraler saknar mediciner i månader. Uppgifter förekommer om
att medlemskap i det största regeringspartiet är nödvändigt för att vara aktuell för
tjänster såsom sjukhuschef.
Drygt 150 000 personer eller 3,3 procent av befolkningen är hiv-positiva. Av
dessa är 27 000 barn. Till de mest drabbade hör regerings- och gerillasoldater,
tullpersonal, polis, prostituerade, ungdomar som hoppat av skolan,
internflyktingar och flyktingar. Endast 10 000 av drygt 50 000 behövande har
tillgång till aidsmedicin - antiretrovirala mediciner (ARV). Antalet hiv-positiva
som får antiretrovirala mediciner kommer sannolikt att halveras eftersom
Burundi fick avslag på en ansökan om bidrag från Global Fund to Fight HIV/
AIDS, Tuberculosis and Malaria. Det är inte känt hur stor andel av de
burundiska återvändarna från Tanzania som är hiv-positiva. Endast 3,6 procent
av ungdomarna i Burundi vet hur hiv/aids sprids.
12. Rätten till utbildning
Utbildningssektorn står för drygt 21 procent av statens totala budgetutgifter
(2007). Merparten går till löner och endast en begränsad del till investeringar.
Grundskolan blev avgiftsfri 2006 vilket ledde till att antalet skolbarn

fördubblades – utan att fler lärare fanns att tillgå. Skoluniformer och material
måste dock fortfarande betalas själva.
Det växande antalet skolbarn har tvingat fram skoldagar i två skift. Antalet
lärartimmar per klass har därmed minskat och ligger bara på drygt hälften av de
timmar som lagts fast i de nationella riktlinjerna som lägsta acceptabla nivå för
att kvaliteten ska kunna säkras. Lärarutbildningen lider också av allvarliga
svagheter. Endast en dags utbildning ges för de lärare som ska undervisa elever i
primärskolan i engelska. Inbördeskriget har lett till underskott på lärare. Lärarnas
årslön ligger i regel på 600 USD. Det finns uppgifter om att rektorstjänster
förutsatt medlemskap i regeringspartiet.
I princip alla barn börjar skolan men endast 37 procent avslutar årskurs sex.
Många slutar för att de är för hungriga för att orka gå kvar. Drygt 58 procent av
flickorna börjar i grundskolan och en nästan lika stor andel vuxna kvinnor är
läskunniga (52,2 procent). Endast 11 procent av flickorna börjar i gymnasiet och
endast en procent på högskola eller universitet. De flesta twabarnen går ännu inte
i skolan, delvis för att föräldrarna inte har råd med skolmaterialet, delvis för att
de möts av utbredda fördomar. I vissa skolor försöker man ta upp mänskliga
rättigheter.
Kring 1 200 väpnade avhoppare från rebellrörelsen FNL placerades under hösten
intill en grundskola i Cibitoke, trots protester från både elever, föräldrar och
skolpersonal.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Jämfört med 2005 och 2006 har Burundi klättrat två placeringar bland de 177
länder som ingår i UNDP:s rankning baserad på indikatorer för mänsklig
utveckling. Landet ligger nu på 167:e plats. Medellivslängden uppgår till 48,5 år.
Knappt 20 procent av alla barn som föds dör före fem års ålder. Den årliga
befolkningstillväxten är högst i världen – 3,6 procent per år. Endast en halv
procent av befolkningen har tillgång till Internet och två procent till
mobiltelefon.

Cirka 55 procent av befolkningen lever på mindre än en US dollar per dag.
Bruttonationalprodukten (BNP) per invånare beräknas ha krympt med 65 procent
jämfört med tiden före inbördeskriget. En beräknad tillväxt för 2007 på fem
procent har justerats ned till 3,5 procent orsakad av lägre exportintäkter än
väntat. Takten ligger under den beräknade befolkningsökningen om 3,6 procent
per år. Tillväxten och inflationen för 2008 beräknas till sex procent.

reproduktiva rättigheter. Endast 16 procent av gifta kvinnor har tillgång till
preventivmedel. Aborter är inte tillåtna. Drygt 1 100 mammor dör per 100 000
födslar. Endast fem länder i världen har en högre mödradödlighet än Burundi.
Våldtäkter genomförda av militärer har minskat men totalt ökar antalet anmälda
våldtäkter (se även rättssäkerhet). Totalt 303 fall rapporterades av lokala MRorganisationer till och med november 2007, men mörkertalet antas vara stort.

Den främsta orsaken till fattigdomen är de många väpnade konflikterna. Andra
orsaker rör bristande tillgång till mark (varje familj brukar i genomsnitt endast
0,6 hektar), mycket låg industrialisering, självhushåll, bristande tillgång till
utbildning (särskilt för flickor) och hälsovård, samt kvinnors av tradition
underordnade ställning.

Merparten utsatta flickor är under 18 år, delvis på grund av vanföreställningen att
oskulder kan bota aids. Kirundi, det lokala språket, saknar ord för våldtäkt.
Möjligheten att få vård och stöd är begränsad. Delvis förklaras det könsbaserade
våldet av fattigdom, missbruk, trångboddhet och en stor andel arbetslösa unga
män med vapen. Hustrumisshandel är utbrett och anmäls sällan av kvinnorna,
delvis på grund av nedlåtande bemötande hos polisen.

Låga kaffepriser på världsmarknaden ökar fattigdomen. Merparten av
exportintäkterna kommer från kaffe. Bönder har svårt att få tillgång till
marknader där deras grödor kan säljas, till stor del orsakat av brist på
transportmöjligheter. Möjligheterna till handel i Stora sjöregionen torde öka i
takt med att säkerheten i och runt Burundi förbättras. Burundis export av varor
och tjänster uppgår endast till åtta procent av landets bruttonationalprodukt
(BNP). Inget annat land i världen har en så låg andel.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Den nya konstitutionen, som trädde i kraft 2005, förbjuder diskriminering på
grund av kön. Men i praktiken är kvinnor i Burundi fortsatt politiskt och socialt
underordnade till stor del på grund av traditioner. Visst utrymme att förbättra sin
ekonomiska ställning finns bland annat genom mikrokrediter. Kvinnor har än så
länge dock varken arvs- eller äganderättigheter. Lagen om kvinnors arvsrätt sågs
över under året och en ny lag rörande våld mot kvinnor förbereddes. Beslut i
dessa frågor har ännu inte fattats.
Att kvinnor i genomsnitt får 6,8 barn, högt över genomsnitten bland de minst
utvecklade länderna, är ett tecken på bristande tillgång till sexuella och

Inga uppgifter förekom om handel med kvinnor och flickor men den utbredda
fattigdomen och den ökade rörelsefriheten gör landet sårbart för detta. Barn- och
tvångsäktenskap förekommer medan uppgifter saknas om könsstympning.
15. Barnets rättigheter
Det långa inbördeskriget har kraftigt försvårat statens möjligheter att uppfylla
åtagandena i FN:s konvention om barnets rättigheter och lagstiftningen har ännu
inte anpassats till de konventionsåtaganden landet gjort. Burundi har inte heller
anslutit sig till de så kallade Paris-åtagandena som gäller skydd av barn från
rekrytering i väpnad konflikt
Barn har dödats under året framförallt efter att ha kommit i vägen för
handgranater, oftast i samband med att män i uniform plundrar byar på mat och
pengar. Antalet barn som dödats i regelrätta strider mellan regeringsarmén och
rebellrörelsen har sjunkit kraftigt.
Rebellrörelsen FNL:s rekryterar fortfarande barnsoldater, troligen på grund av
utlovade förmåner vid en demobilisering. FNL rekryterade fler barn 2007 (85
barn) jämfört med 2006 (67 barn). Barn har också tvångsrekryterats. Flera barn
har också avkrävts betalning (två-femton US dollar) för att ”få” komma med i

FNL. Regeringen kan rekrytera från 18 års ålder. Ett okänt antal barn som
misstänks samarbeta med FNL har gripits av regeringen. Under året fördes de
flesta över från militärläger till fängelser.
Mellan augusti 2006 och augusti 2007 hade FN:s Generalsekreterare noterat en
kraftig ökning av sexuellt våld och sexuella övergrepp mot barn, en 80-13
procentig ökning jämfört med perioden augusti 2005 – augusti 2006. Män ur
armén, polisen, och säkerhetspolisen står för merparten av ökningen, medan
antalet rapporterade fall där förövaren kommer från FNL inte ökat. I några fall
har även pojkar utsatts.
Fler misstänkta förövare har dock åtalats och straffats än under tidigare år, vilket
kan tyda på att FN: utbildningar om skydd av barn har börjat få genomslag.
Cirka 650 000 barn beräknas vara föräldralösa, merparten på grund av den
väpnade konflikten och cirka 240 000 på grund av aids. Antalet gatubarn
uppskattas till minst 5 000. Särskilda inrättningar för ungdomsvård saknas ännu
(se rättssäkerhet).

Cirka 95 procent av minoritetsgruppen twa uppger sig sakna tillräcklig tillgång
till kläder, mat, skolgång för sina barn och skälig bostad. Barna- och
mödradödligheten är mycket hög och barn registreras sällan vid födseln. Hälften
har ingen sysselsättning överhuvudtaget. Twa är av tradition inte jordägare.
Gruppen finns inte representerad i regering och statsförvaltning, vilket försvagar
styrkan hos de tre representanterna i parlamentet. Någon ur minoritetsgruppen
twa som grips har sällan någon som för dess talan. Fördomar om twa är mycket
utbredda.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjuden enligt lagen, men annan sexuell läggning än
heterosexualitet anses vara något som inte förekommer i landet. En viss men
outtalad tolerans kan dock möta samkönade par. Samkönade äktenskap är 14
förbjudna enligt konstitutionen. En organisation som arbetar med dessa frågor
bildades under året. Den har dock inte kunnat registrera sig utan arbetar under en
annan organisations täckmantel. Viss rådgivning till homosexuella lär ha börjat
förekomma inom arbetet med att förebygga hiv/aids.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Konstitutionen och regeringen bygger på så kallad ”consociationalism” eller
maktdelning genom majoritetsstyre med kraftigt minoritetsskydd till stor del
inspirerat av den sydafrikanska modellen (se även politiska institutioner).

18. Flyktingars rättigheter
Sammanlagt lever drygt 400 000 burundier på flykt utanför landet, varav cirka
350 000 i Tanzania. Burundier utgör därmed världens sjätte största
flyktinggrupp. Tanzania avvisade 1 600 burundier med tvång under 2006 och
2007 ytterligare drygt 9 000 personer. Merparten hade bott i landet sedan 1972.

Förhoppningen är att årtionden av utanförskap bland hutuer och rädsla för våld
bland tutsier ska kunna överbryggas. Det kommer dock att ta mycket lång tid att
häva tidigare faktisk diskriminering vad gäller exempelvis tillgång till högre
tjänster, till stor del orsakad av bristande tillträde till utbildning.

Barn med en burundisk och en tanzanisk förälder skiljdes därigenom från den
ena. Ytterligare drygt 38 000 burundier återvände frivilligt från Tanzania under
året, varav 90 procent efter sommaren.

Det finns ett djupt rotat misstroende i landet och många menar att detta skulle
kunna hanteras genom Arushaöverenskommelsens stipulerade sannings- och
försoningskommission, den särskilda tribunalen samt genom lokala
gräsrotslösningar.

Fram till sista november 2007 hade knappt 39 000 återvändare flyttat tillbaka till
sin hemprovins från Tanzania. Kontantbidrag, förlängd hjälp med livsmedel från
fyra till sex månader samt relativt goda skördar i södra Burundi underlättade
återvändandet. Därutöver hade drygt 9 000 burundier avvisats med tvång från

Tanzania fram till mitten av november jämfört med 1 600 personer året före.
Sedan 2002 har UNCHR hjälpt 350 000 burundier att återvända från Tanzania.
Tanzanias regering planerar att stänga alla läger med burundiska flyktingar
senast sommaren 2008. Utöver de ca 130 000 burundier som bor i flyktingläger
lever drygt 220 000 burundier utspridda i framförallt västra Tanzania. De flesta
har bott där sedan 1972. Nästan 80 procent av dem vill bli tanzaniska
medborgare medan resten vill återvända hem. Intresset att återföra flyktingarna
till hemlandet förefaller vara större i Tanzania än i Burundi.
Drygt 100 000 internflyktingar levde fortfarande i läger 2006, framförallt i
centrala Burundi. Antalet bedöms ha minskat med en tredjedel under 2007, men
inga bekräftade uppgifter finns.
Olösta frågor rörande äganderätt och tillgång till land är fortfarande stora hinder
för återvändande och uppbyggnaden av ett väl fungerande mottagarsystem.
Bristande tillgång på skolor och hälsovård spelar också en central roll.
19. Funktionshindrades rättigheter
Konstitutionen föreskriver likabehandling av människor med fysiska eller
psykiska funktionshinder. Den långa väpnade konflikten har bidragit till ett ökat
antal funktionshindrade personer. Fattigdom snarare än fördomar 15
försvårar deras situation. Människor med funktionshinder göms inte undan, men
har svårt att göra sig gällande på den ytterst begränsade arbetsmarknaden. Staten
tillämpar inte positiv särbehandling. Endast ett sjukhus för psykiskt sjuka vuxna
finns. Det kan ta emot 70-80 patienter.
Flera organisationer arbetar för funktionshindrade personers rättigheter.
Grupphem av enklare slag finns men inriktningen ligger snarare på omvårdnad
än självständighet. Tillgången till hjälpmedel är ytterst begränsad.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter tillåts i regel att verka i

landet. Till de mest aktiva hör la Ligue burundaise des droits de l’homme (Ligue
Iteka) som arbetar med bland annat rättegångar och advokatstöd och
l’Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues
(APRODH). Av de internationella organisationerna är särskilt Human Rights
Watch aktivt, likaså Internationella Rödakorskommittén (ICRC). Samtliga kan
numera besöka alla former av arrestlokaler och fängelser. Det händer dock att
önskemål om besök förhalas, och i några fall har sådana förseningar berott på att
civila då har hunnit flyttas ut ur militärfängelser.
Dialog mellan regering och det civila samhällets organisationer förekommer men
är i regel spänd på grund av ömsesidig misstänksamhet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
FN-missionen (United Nations Operation in Burundi, ONUB) drogs tillbaka den
31 december 2006 och ersattes den 1 januari 2007 av ett integrerat FN-kontor,
United Nations Integrated Office in Burundi (BINUB). Mandatet innebär att i
samarbete med regeringen fördjupa freden och demokratisk samhällsstyrning,
fortsätta med avväpning, demobilisering och återanpassning samt reformering av
säkerhetssektorn. Vidare ska FN-kontoret främja och skydda mänskliga
rättigheter och motverka åtals- och straffrihet genom inrättandet av en sanningsoch försoningskommission samt en särskild tribunal för Burundi. Den nya
missionen skall fortsatt skicka ut observatörer för bevakning av de mänskliga
rättigheternas efterlevnad. Tillbakadragandet av truppen påverkar FN:s
möjligheter att resa till alla delar av landet.
FN-kontoret INUB, FN:s MR-kontor och FN-systemets fonder och program
(UNFPA, UNDP, UNICEF med flera) arbetar med respekten för och
tillgodoseendet av de mänskliga fri- och rättigheterna genom såväl observation,
utbildning av tjänstemän i stat och kommun (tortyr, sexuellt våld, minoriteters
rättigheter, kvinnor och barn och mänskliga rättigheter, och rättssäkerhet) såväl
som direkta biståndsinsatser.

ONUB hade under året drygt 65 observatörer i landet. Internationella
Rödakorskommittén (ICRC) kan verka fritt. Knappt 450 lokala MR-observatörer
har utbildats, varav 296 är kvinnor.
Sverige har än så länge ett begränsat samarbete med Burundi som hittills
inkluderat stöd till demokratisk samhällsstyrning (tillgång till rättvisa) i
samarbete med brittiska Department for International Development (DfID).
Under 2008 kommer Sverige utarbeta en ny strategi för utvecklingssamarbetet
med Burundi, vilken kommer att börja löpa från och med 2009. Sverige stödjer
enskilda organisationer som arbetar för tillgång till utbildning, rättssäkerhet,
yttrandefrihet och försoning. Därutöver tillkommer humanitärt stöd

Östra och södra Afrika.

Mänskliga rättigheter i Sudan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Sedan Sudans självständighet 1956 har landet bara upplevt tio år (1972-1983)
av fred.
Den 9 januari 2005 undertecknades, efter två decenniers inbördeskrig, ett
banbrytande och heltäckande fredsavtal (Comprehensive Peace Agreement,
CPA) mellan det Nationella kongresspartiet (NCP), i regeringsställning sedan
statskuppen 1989, och den sydsudanesiska befrielserörelsen SPLM (Sudanese
people's Liberation Movement) och dess militära gren, SPLA (Sudanese
People's Liberation Army).
I maj 2006 undertecknades i Abuja ett fredsavtal för Darfur mellan regeringen
och en av rebellrörelserna, SLM (Sudanese Liberation Movement med ledaren
Mini Minawi), under Afrikanska Unionens ledning. Avtalet Darfur Peace
Agreement (DPA) har varit grund för fortsatta förhandlingar mellan regeringen
och övriga rebellrörelser.
I oktober 2006 undertecknades ett fredsavtal (ESPA - Eastern Sudan Peace
Agreement) mellan regeringen och den så kallade Östra Fronten (Eastern
Front EF); avtalets genomförande fortsatte under 2007.
Trots dessa fredsprocesser är situationen för de mänskliga rättigheterna i landet
som helhet fortfarande djupt oroande. Det finns tecken på att oroligheter nu
börjar sprida sig till de nordligaste delstaterna liksom bland arabstammarna.
Situationen för de mänskliga rättigheterna är allra svårast i Darfur.
FN, Afrikanska Unionens mission in Sudan (AMIS) och organisationer som
Amnesty International och Human Rights Watch fortsätter att rapportera om
MR-kränkningar mot enskilda personer i samtliga delar av landet. Dessa utförs
av militär, polis och säkerhetstjänst. Det rör sig om godtyckliga

frihetsberövanden, politiskt betingade arresteringar, tortyr, försvinnanden,
våldtäkter och tvångsförflyttningar och skövling/förstörelse av privat
egendom. Rebellrörelserna begår brott mot humanitär rätt i form av attacker
mot civilbefolkning, personal från AMIS och FN samt humanitära
hjälparbetare, rån av konvojer och kontor, kidnappningar, misshandel och
våldtäkter.
Säkerhetstjänst, militär, offentlig förvaltning och rättsväsende lider av svår
resursbrist och av årtionden av både systematisk politisk och godtycklig
inblandning.
Pressfrihet infördes formellt i oktober 2006, men har återkommande
inskränkts av regeringen. Självcensuren är utbredd. Under 2007 har
justitieministern vid flera tillfällen utfärdat förbud för medier att bevaka vissa
frågor, som när ledaren för Umma-partiet Mubarak Al Fadel Al Mahdi och
ytterligare ett trettiotal personer greps, misstänkta för ett statskuppförsök i
mitten av juli.
Cirka 80 procent av Sudans invånare bedöms leva under fattigdomsstrecket.
Mellan 60 och 75 procent av befolkningen i norra Sudan lever på en US-dollar
per dag och upp till 90 procent i södra Sudan. Årtionden av inbördeskrig,
mycket höga kostnader för militär och säkerhetsapparat, korruption och annan
misshushållning, skuldsättning och återkommande svår torka har lett till
kronisk brist på hälsovård, rent vatten och sanitet samt utbildning i stora delar
av landet.
Antalet internflyktingar uppskattas till 5, 5 miljoner, varav två miljoner finns i
utkanten av Khartoum. En betydande del av befolkningen är beroende av
humanitärt bistånd. Sudan är ett av världens fattigaste länder, med stora
inkomstklyftor, men med potentiellt betydande intäkter från stora
oljefyndigheter, mineraler och jordbruk.
Med fredsavtalet CPA inleddes en demokratiseringsprocess, med självstyre för

landets södra del. En gemensam statsledning skapades mellan Nationella
kongresspartiet (NCP) och den sydliga befrielserörelsen SPLM.

egendomsförstörelse.
Runt fyra miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd.

En interimsgrundlag författades av de två fredsparterna, med begränsat
deltagande från den traditionella oppositionen. En samlingsregering (GoNU Government of National Unity), dominerad av NCP och SPLM, tillträdde
under sommaren, liksom ett av parterna direkt utsett nytt parlament.
Fredsavtalet (CPA) stipulerar att allmänna val ska hållas på sex nivåer i hela
landet senast i juli 2009. De omfattar även val av landets president och
presidentposten i södra Sudan. En folkomröstning bland innevånarna i södra
Sudan ska hållas 2011 om de tio södra delstaterna vill förbli i union med norra
Sudan eller om de vill bilda en egen stat.
Rapporter förekommer om övergrepp i de områden i södra Sudan som
kontrolleras av SPLM/A eller av olika milisfraktioner som nu avväpnats eller
integrerats in i de reguljära arméerna. Särskilt allvarliga övergrepp har begåtts
av den så kallade Herrens befrielsearmé (LRA) som verkar i norra Uganda och
södra Sudan. Ett eldupphörsavtal ingicks under GoSS medling mellan Uganda
och LRA i augusti 2006. Ramverket för ett fullständigt fredsavtal mellan
parterna förelåg i juli 2007. Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har
utfärdat fem arresteringsorder för LRAs ledarskikt.
Sedan DPA-avtalet i maj 2006 har situationen i Darfur försämrats betydligt och
civilbefolkningen liksom Afrikanska Unionens fredsfrämjande trupper (AMIS)
upplevde under 2007 den värsta våldsnivån sedan upproret började 2003.
Ett oöverskådligt kaos råder med inbördes strider också mellan rebellerna och
med en omfattande laglöshet och organiserad brottslighet över gränsen till
Tchad. Regeringsförband och Janjawids stod tidigare för de flesta övergreppen
i Darfur, men under de två senaste åren har merparten av övergreppen begåtts
av rebeller, i synnerhet av SLM med ledaren Mini Minawi som var den enda
fraktion som undertecknat fredsavtalet DPA. I konflikten blandar sig också
element ur den tchadiska oppositionen och tchadisk militär. Övergrepp mot
civila begås av alla parter och omfattar mord, mordbrand, massakrer,
försvinnanden, tortyr, misshandel, våldtäkter, sexuellt våld och

Uppskattningsvis finns två och en halv miljoner internflyktingar och ytterligare
200 000 befinner sig i flyktingläger i Tchad och runt 100 000 i
Centralafrikanska Republiken. Omkring 250 000 människor har dött som en
direkt följd av striderna eller av svält och andra vedermödor.
Sedan 2003 rapporteras att kvinnor i internflyktingläger i Darfur utsätts för
sexuella övergrepp av milis, rebeller, polis och militär. Övergreppen ingår som
ett led i de stridande parternas krigsföring. Under 2007 har antalet rapporterade
våldtäkter inne i internflyktinglägren ökat. Våldtäkterna begås på ett
systematiskt sätt och i stor skala. De är ofta förenade med brutalt fysiskt våld
och offren är många gånger unga kvinnorna eller rent av flickor. Efter
påtryckningar utplacerade den sudanesiska regeringen poliser i
internflyktinglägren i Darfur för att skydda kvinnorna. Men övergreppen har
fortsatt, och inte bara av militär, lokal milis, janjawids och rebeller utan också
av de poliser som har i uppdrag att skydda civilbefolkningen.
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har bedrivit en omfattande
förundersökning av brott begångna i Darfur, på grundval av en
FNundersökningskommission 2004. Åtal väcktes av internationella
brottmålsdomstolen ICC:s åklagare mot Sudans statssekreterare Ahmed
Haroun och ledaren för janjawidmilisen Ali Kushayb den 2 maj 2007. ICC
utfärdade en internationell arresteringsorder för dem i juni 2007. Sudans
regering har genomgående motsatt sig ICC och dess jurisdiktion. Den hävdar
att de nationella domstolarna är fullt kapabla att lagföra eventuella brott mot
mänskligheten.
I fredavtalet DPA anges att en regional övergångsförvaltning ska upprättas och
denna Transitional Regional Authority for Darfur invigdes i april 2007. Till
ordförande har utsetts fd SLM ledaren, tillika presidentrådgivaren, Mini

Minawi. En rådgivande folkomröstning ska hållas 2009 för att ta ställning till
om det tidigare självständiga sultanatet Darfur ska bli en enda delstat eller
förbli tre sådana. Regeringen har lovat att betala kompensation till offren.

- Flyktingkonventionen från 1951, samt det tillhörande protokollet från
1967.
- Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter.

Ett antal nationella och internationella enskilda organisationer verkar i landet.
Vissa lättnader skedde under 2007 i de administrativa regler och processer som
länge har hindrat organisationernas verksamhet. Allvarliga säkerhetsproblem,
med återkommande angrepp från såväl regeringsstyrkor och anslutna
organisationer som rebellrörelser, har dock kraftigt försvårat organisationernas
arbete. En ny lag ger dock regeringen långtgående befogenheter att kontrollera
organisationernas verksamhet.

Sudan har undertecknat, men inte ratificerat:
- Internationella brottmålsdomstolens stadga (ICC).
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT).
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder

FN:s flyktinghögkommissariat (UNHCR) och Internationella
migrationsorganisationen (IOM) bistår med repatrieringen av flyktingarna
respektive internflyktingarna till södra Sudan. Registeringsprocessen inleddes i
oktober 2006. Under 2007 har närmare 100 000 flyktingar från grannländerna
återvänt antingen självmant eller med UNHCRs hjälp. Ca 250 000
internflyktingar har registrerat sig för återvändande. Repatrieringen försenas
dock av bristen på sociala tjänster i södra Sudan. Totalt beräknas 625 000
människor vilja återvända.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter
Sudan har ratificerat:
- FN:s konvention om förebyggande och beivrande av folkmord.
- Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
(ICCPR)..
- Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (ICESCR).
- Internationella konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), samt de fakultativa
protokollen om barn i väpnad konflikt (samt om försäljning av barn,
barnprostitution och barnpornografi)

Sudan har inte undertecknat eller ratificerat FN:s konvention om avskaffande
av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) och heller inte de båda
fakultativa protokollen till internationella konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter, som rör enskild klagorätt respektive dödsstraffets
avskaffande. Sudan har varken undertecknat eller ratificerat det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr.
För närvarande utreds om landet kan ratificera FN:s konvention om
ickepreskription av folkrättsbrott och brott mot mänskligheten.
Sudan har under 2007 granskats av FN:s MR-kommitté och FN:s
barnkommitté avseende tilläggsprotokollet avseende försäljning av barn,
barnprostitution och barnpornografi.
Sudans rådgivande MR-råd besvarar brådskande interventioner från FN:s
specialrapportörer. Någon oberoende nationell kommission för mänskliga
rättigheter har ännu inte tillsatts, trots att detta anges i CPA.
FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i Sudan har fått besöka landet och
regeringen samarbetar med denna, liksom med vissa tematiska rapportörer.
Regeringen har som en följd av krisen i Darfur accepterat observatörer för
mänskliga rättigheter från FN i Darfur.

FN:s råd för mänskliga rättigheter beslutade i december 2006 att skicka en
expertkommission till Darfur för att studera situationen och lämna
rekommendationer om tekniskt bistånd på mänskliga rättighetsområdet för
Sudan. Vissa experter nekades dock visum i februari 2007 och i mars tillsatte
rådet en expertgrupp beståendes av tematiska rapportörer för att ta fram
rekommendationer. Gruppens mandat avslutades i december 2007.
Uppföljandet av gruppens rekommendationer som avser åtgärder på kort,
medel och långsikt har övertagits av FN:s särskilda landrapportör för.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Sedan 2003 har ett sammanbrott skett av respekten för de mänskliga
rättigheterna i Darfur. Ett mycket stort antal brott mot mänskliga rättigheter
och internationell humanitär rätt har begåtts även under 2007 av både
rebellrörelserna och regeringssoldater, polis och regeringsstödd milis
(Janjawid). Uppskattningsvis har 250 000 människor dött som direkt eller
indirekt följd av striderna i Darfur. Under 2007 har antalet rapporter om
attacker mot byar, mordbrand, förstörelse av egendom, avrättningar, tortyr,
godtyckliga frihetsberövanden, våldtäkter och våld mot kvinnor fortsatt.
Humanitära hjälparbetare bedriver verksamhet i en allt farligare tillvaro. Det
humanitära tillträdet till alla behövande är ytterst begränsat på grund av den
mycket dåliga säkerhetssituationen. Representanter för humanitära
organisationer attackeras, mördas, kidnappas, bestjäls och utsätts för sexuellt
våld. Afrikanska unionens (AMIS) personal har också under 2007 utsatts för
attacker, dödsskjutningar och kidnappningar eller försvinnanden. Bland de
mest uppseendeväckande är rebellattacken mot AMIS i Haskanita i slutet av
september då tio AMIS soldater omkom.
Interimsgrundlagen förbjuder tortyr, men brottet definieras inte juridiskt. Från
1997 föreföll antalet tortyroffer minska men sedan 2003 har rapporter om
tortyr ökat. Alla parter i Darfurkonflikten anklagas för tortyr eller misshandel.

I övriga landet är det huvudsakligen regeringens säkerhetsstyrkor som, enligt
Amnesty International, ägnar sig åt tortyr. Denna riktar sig mot oppositionella
till regeringen, bland annat studentpolitiker i Khartoum. Under 2007 bör
särskilt noteras att medlemmar ur den politiska oppositionen påstås ha torterat
för att få fram bekännelser om ett kuppförsök i juli.
Över hundra demonstranter greps och misshandlades i samband med en
missnöjesdemonstration av pensionerade militärer i december 2007.
Under 2007 har internflyktingar fortsatt att göra våldsamt upplopp i El Fasher,
El Geneina och i Nyala, såväl slumområdena som lägren för internflyktingar
runt Khartoum. Upproren har uttryckt befolkningens missnöje med bristen på
skydd av regeringen och AMIS, och med regeringens fortsatta stöd till milis
(Janjawids). Under hösten har framförallt internflyktinglägret Kalma utanför
Nyala utsatts för flera stormningar av polis och militär som velat upplösa
lägret. Internflyktingar har tvångsförflyttats till andra platser eller läger.
Under islamisk lag (sharia) tillämpas straff som amputering av en hand, korsvis
amputering av vänster fot och höger hand, stening till döds och spöstraff. I
praktiken verkar dessa straff tillämpas restriktivt. Regeringen har officiellt
undantagit de tio staterna i södra Sudan från fysisk bestraffning baserad på
sharia, och vissa undantag tillämpas också för kristna och andra minoriteter i
norra Sudan. En uppmjukning av dessa straff verkar vara på gång under
samlingsregeringen.
Enligt uppgift är fängelserna i mycket dåligt skick, överbefolkade, de sanitära
förhållandena är undermåliga och mat saknas till alla fångar. Kroppslig
bestraffning är ofta förekommande.
4. Dödsstraff
Det finns inga officiella siffror på hur många dödsstraff som utdöms och
verkställs i Sudan. Minderåriga har dömts till dödsstraff. Den sudanesiska
regeringen har uppgett att ca 500 personer har dömts till döden och väntar på
avrättning. Dessa behandlas ofta sämre än vanliga fångar och får bära bojor
dygnet runt. Enligt strafflagen kan dödsstraff utdömas för mord, dråp, apostasi

(att överge sin religion), otrohet eller efter den tredje domen för homosexuellt
utövande, liksom för ett antal brott rörandes rikets säkerhet. De senare kan
röra sig om omrubricerade politiska brott.
Två unga flickor, som våldtagits, dömdes till stening till döds för
äktenskapsbrott i mars 2007 av en lokal domstol i delstaten Gezira. Domen
överklagades och straffet omvandlades till fängelsestraff. Två unga personer
avrättades i december 2007 för mord och våldtäkt av en fyraårig flicka. En
sextonårig dömdes till arkebusering för mordet på journalisten Mohammed
Taha tillsammans med nio andra personer från Darfur. Domen har överklagats
då arkebusering inte är en lagstadgad avrättningsform för civila, utan endast för
militärer.
I södra Sudan gäller alltjämt dödsstraff men detta tillämpas inte på minderåriga,
havande kvinnor och personer över 70 år. Införlivningen av
barnkonventionen via fredsavtalet CPA har ännu inte resulterat i nödvändig
lagändring.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Interimsgrundlagen förbjuder godtyckliga frihetsberövanden. Enligt gällande
strafflag kan en person frihetsberövas i tre dagar utan åtal. Detta kan förlängas
i 33 dagar efter beslut av chefen för säkerhetstjänsten och sedan i ytterligare 30
dagar efter godkännande av åklagarmyndigheten.
Enligt den nationella säkerhetslagen från 1999, som har företräde framför
strafflagen, kan en person som är misstänkt för brott mot landets säkerhet,
hållas fängslad i tre månader utan åtal och detta kan sedan förlängas i
ytterligare två gånger à tre månader efter beslut av chefen för säkerhetstjänsten.

personer ökat. Den 14 juli greps oppositionsledaren från partiet Umma
(Reform and Renewal) Mubaral al Fadel al Mahdi, Ali Mahmoud Hassanein
från DUP-partiet samt ett trettiotal pensionerade militärer misstänkta för ett
kuppförsök. Dessa hölls isolerade av säkerhetstjänsten i fyrtio dagar innan de
fick träffa sina försvarsadvokater och familj. Samtliga frihetsberövade hävdar
att de torterats i syfte att få fram bekännelser. I november inledde
oppositionsledarna en hungerstrejk efter över fem månaders godtyckligs
frihetsberövande. Al Fadel försattes på fri fot den 2 december och övriga
skulle få en rättegång i mitten av december. Den 31 december meddelade
president Bashir amnesti för samtliga åtalade. Även medlemmar av SPLM har
gripits och hållits isolerade. Den 23 november greps SPLMs pressekreterare
Amar Najm Eddine på oklara grunder.
Interimsgrundlagen garanterar rätten att röra sig fritt samt resa ut ur landet.
Kravet på formellt utresevisum har avskaffats. Det verkar i dagsläget inte
finnas några problem för medborgare i Sudan att få ett pass utfärdat. Men i
praktiken är det fortfarande förknippat med omständliga procedurer att få
utresetillstånd. Det har dock blivit lättare för sudaneser att resa mellan norra
och södra Sudan. I områden kontrollerade av SPLM/SPLA har befolkningens
rörelsefrihet varit begränsad. Vissa oppositionella till regeringen har fortfarande
svårt att resa in eller ut ur Sudan.
Kvinnors möjlighet att resa utomlands är fortfarande beroende av tillstånd från
så kallad manlig förmyndare.

Personer har arresterats av regeringens säkerhetstjänst och sedan hållits
fängslade under långa tider på okänd plats och utan möjlighet att kontakta
advokat eller familj.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna är inte oberoende utan står under starkt inflytande av regeringen
och presidenten. Under NCP:s enpartivälde genomfördes en betydande
islamisering-politisering av befattningarna inom rättsväsendet. Detta skall
ändras enligt fredsavtalet CPA. Under 2007 började grundlagsdomstolen
arbeta.

Under 2007 har antalet godtyckliga frihetsberövanden av politiskt aktiva

Interimsgrundlagen införlivar CPA och Sudans internationella åtaganden vad

gäller mänskliga rättigheter och humanitär rätt i nationell rätt och anger en
rättighetskatalog för medborgarna. En lagkommission har inrättats för att se
över den nationella rättens överensstämmelse med landets internationella
förpliktelser för de mänskliga rättigheterna. Det innebär krav på rättvis,
opartisk och oberoende rättegång. I praktiken tillämpas ännu inte dessa
garantier, delvis på grund av okunskap bland domarkåren. En nationell
kommission för personal i rättsskipning har inrättats. FN:s utvecklingsprogram
(UNDP) arbetar med att stärka rättssäkerheten och de juridiska kunskaperna
inom rättsväsendet.
Enligt CPA ska oberoende nationella MR-kommissioner upprättas i såväl norr
som syd. Arbetet med dessa två har dragit på tiden.
Domstolsväsendet består av fyra olika domstolar: reguljära domstolar för
brottmål och civilmål, särskilda säkerhetsdomstolar, militära domstolar och
förlikningsmän samt kommissioner för att lösa stamtvister. Islamisk lag, sharia,
tillämpas i norra Sudan. Södra Sudan har genom fredsavtalet undantagits från
sharia. Icke-muslimer i landets norra delar undantas i ökande utsträckning från
sharia.
De militära rättegångarna är hemliga och summariska. Specialdomstolarna har
en blandad sammansättning av militära och civila domare och hanterar
säkerhetsrelaterade mål. I samband med dessa rättegångar har
försvarsadvokaten begränsade möjligheter att effektivt försvara sin klient.
Traditionellt har rättstvister hanterats av stamråd och förlikningsmän eller
kommissioner, också i Darfur. Blodspengar (diya) och annan kompensation till
brottsoffret eller dess familj döms normalt ut.
År 2001 införde regeringen specialdomstolar i nordvästra och södra Darfur.
De kan behandla bland annat rån, grova våldsbrott, olaga innehav av vapen
och brott mot rikets säkerhet. De åtalade tillåts inte ha en försvarsadvokat.
Rättegångarna är summariska och domarna verkställs snabbt.

Specialdomstolarna har dömt ut dödsstraff, "hudud" (amputationer) och långa
fängelsestraff. Deras sammansättning har nu ändrats och består av enkom
civila domare. Vissa möjligheter att överklaga har också införts.
På grund av omvärldens kritik ändrades bevissäkringsreglerna vid våldtäkt i
oktober 2005. I november 2005 lanserade regeringen en särskild handlingsplan
för att stoppa våldet mot kvinnor i Darfur. Denna har dock inte lett till någon
väsentlig förbättring. En särskild domstol har inrättats för att beivra brott
begångna av militär, polis och milis. Domstolen har tre filialer, en i varje
provinshuvudstad: El Fasher, El Geneina och Nyala.
Det återstår att se om det sudanesiska rättsväsendet på ett trovärdigt sätt kan
hantera brotten begångna i Darfur. Få anmälningar leder till åtal och av dessa
anklagelser har få lett till fällande dom. Parallellt har Internationella
brottmålsdomstolen (ICC) inlett sin förundersökning av övergrepp och gjort
flera besök i regionen.
SPLM-kontrollerade områden i södra Sudan tillämpar en strafflag från 1925.
Ny lagstiftning håller på att tas fram av det nyinrättade parlamentet för södra
Sudan. SPLM har under tiden erkänt traditionella domstolar för att lösa civila
och familjerättsliga tvister.
Straffbarhetsåldern i Sudan framgår inte tydligt av den nationella strafflagen. I
nuvarande strafflag från 1991 anges att straffbarhet inträffar i samband med
puberteten, vid 10-årsåldern. I praktiken förefaller 16 år dock vara den
straffbarhetsålder som tillämpas. En ny strafflag och straffprocesslag är under
utarbetande i parlamentet.
Lagen om en nationell människorättskommission, i enlighet med fredsavtalet
CPA som uppfyller Parisprinciperna, antogs i november 2006. Kommissionen,
som ska bestå av femton oberoende ledamöter. Dessa har ännu inte tillsatts.
De två fredsparterna har istället beslutat i december 2007 att inrätta en
gemensam kommission för att säkra rättsväsendets oberoende och lagligheten i

frihetsberövanden. Ett rådgivande regeringsorgan för mänskliga rättigheter
(ACHR) finns och bistår med att besvara bland annat FN:s rapportörers olika
appeller i individuella fall.
7. Straffrihet
Straffrihet råder enligt lag för säkerhetstjänsten, militären och polisen, för
handlingar som utförs på order och i tjänsten. Den kan endast lyftas efter
beslut av förbandsbefäl och justitieminister. Säkerhetstjänsten sägs också utöva
effektiva påtryckningar på rättsväsendet. Sedan 2003 har endast 34 ärenden
överlämnats till domstol för avgörande. Janjawidmilisen har i praktiken
straffrihet eftersom inga av deras brott utreds av polis eller lagförs, vilket
bidragit till att undergräva befolkningens förtroende för rättsväsendet.
Sedan 2004 har omvärlden satt den sudanesiska regeringen under press när det
gäller straffriheten i Darfur. I maj 2004 inrättade regeringen en
undersökningskommission för att utreda brott mot mänskligheten och mot
humanitär rätt, främst begångna av rebeller i Darfur. Denna utredning ledde till
att en särskild domstol inrättades i juni 2005 för att beivra dessa brott. Trots
detta har endast få fall av lagföring av ansvariga myndighetspersoner och
milismän (Janjawid) förekommit och ingen fällande dom har ännu avkunnats.
I september 2005 inrättades en nationell domstol för att beivra brott mot
mänskligheten och humanitär rätt, med säte i Khartoum. Regeringen har också
försökt använda förlikningskommissioner för hantera dessa övergrepp.
President Bashir utfärdade i juni 2006 ett dekret enligt vilket han kan ge
generell amnesti för brott, även grova.
FN:s internationella undersökningskommission utredde brott som begåtts i
Darfur och rapporterade i januari 2005. Säkerhetsrådet beslutade att överlämna
frågan till internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Internationella
brottmålsdomstolen (ICC) har bedrivit en omfattande förundersökning av
brott begångna i Darfur, på basis av en FN-undersökningskommission 2004.
Åtal väcktes av ICC:s åklagare mot statssekreteraren Ahmed Haroun och

janjaweedledaren Ali Kushayb den 2 maj 2007. En internationell
arresteringsorder utfärdades i juni 2007. Sudans regering har genomgående
motsatt sig ICCs jurisdiktion och hävdar att de nationella domstolarna är
förmögna att lagföra eventuella brott mot mänskligheten.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings-, och religionsfrihet m.m.
Interimskonstitutionen garanterar yttrande-, åsikts- och pressfrihet, men i
avvaktan på ny lagstiftning är dessa friheter fortfarande inskränkta. Pressfrihet
infördes genom att den formella censuren avskaffades i oktober 2006.
Regeringen har återkommande inskränkt pressfriheten, samtidigt som
tidningarna tillämpar ett stort mått självcensur. Justitieministern kan
suspendera utgivningen av tidningar och media samt ålägga dessa att inte
bevaka vissa frågor. Han kan vidare väcka åtal om förtal av landet under 1991
års strafflag, artikel 130, vilket skedde mot tidningen Al Sudani i maj.
Det händer att journalister arresteras och tidningars utgivning suspenderas.
Detta har skett ett antal gånger under 2007 för såväl engelsktalande som
arabiska tidningar. En ny lag om medier och pressfrihet håller på att tas fram.
Chefredaktören för den fundamentalistiska islamistiska tidningen Alwifag,
Mohammed Taha Mohamed Ahmed, hittades mördad i september i
Khartoum. Journalister har också godtyckligt frihetsberövats när dessa försökt
bevaka demonstrationer mot bland annat dammbyggen i Kajbar och Merowe i
norra Sudan.
I södra Sudan har journalister haft vissa svårigheter att utöva sin yttrandefrihet.
Radio och TV står än så länge under regeringens kontroll. Tillgången till
satellit-TV-kanaler, utländska radiokanaler och internet är god.
Enligt rådande lagar krävs tillstånd från regeringen för möten som omfattar fler
än fem personer och polisen har godtyckligt ingripit mot möten. Mötesfriheten
har dock blivit större sedan SPLM/A blivit del av regeringen och stora möten
och demonstrationer har ägt rum.

Sydsudanesiska befrielserörelsen SPLM har under 2007 blivit ett nationellt
politiskt parti, med folkligt stöd i hela landet och föreningsfriheten för andra
partier än fredsparterna har utökats. Efter Kairoöverenskommelsen 2005 ingår
de traditionella partierna numera i samlingsregeringen. Trots detta befinner sig
ledaren för DUP (Democratic Union Party) alltjämt i exil. Efter en tid av
uppmjukning när den ledande islamisten och ledaren för Populära
kongresspartiet (PCP) Dr. Hassan al-Turabi släpptes ur fängsligt förvar har nu
det politiska klimatet hårdnat. Ett antal oppositionspolitiker och SPLM
medlemmar har godtyckligt frihetsberövats under året.

DUPs vice ordförande Ali Mahmoud Hassanein sitter fängslad sedan juli 2007.

Interimsgrundlagen garanterar religionsfrihet. Regeringen har tidigare
behandlat islam som en statsreligion, men kristendomen är numera också
godkänd. De tio staterna i södra Sudan har undantagits från sharia, liksom till
stora delar icke-muslimska minoriteter i övriga Sudan. De kristna kyrkorna har
känt sig diskriminerade, detta förväntas att ändras i takt med att fredsavtalet
genomförs. Under 2007 inrättades den av CPA stadgade nationella
kommissionen för icke-muslimers rättigheter i Khartoum.

I den mån oppositionspolitiker försöker verka i landet begränsas deras
aktiviteter av restriktioner från säkerhetsapparaten. Sympatisörer till al-Turabi
har gripits, Ummapartiets och SPLM:s huvudkontor har genomsökts av polis
och flera politiska möten har brutits upp.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Ett av NCP och SPLM utsett nytt parlament tillträdde under 2005. I detta
parlament garanterades representation både från norra och södra Sudan och
från andra politiska partier. Några av de stora oppositionspartierna, som
Ummapartiet, valde dock inledningsvis att bojkotta det nya parlamentet
eftersom de tilldelades för få platser. Efter en överenskommelse som nåddes i
Kairo 2005 fick oppositionen 21 platser i parlamentet och tre ministerposter i
samlingsregeringen.
Fredsavtalet garanterade att president Bashir fortsatte som president. Den
exakta tidpunkten för de fria val, som enligt fredsavtalet ska hållas mellan tre
och fyra år efter undertecknandet, ska bestämmas av fredsparterna senast 2008.
En ny lag för politiska partier har antagits under 2007. I denna förbjuds
regionala partier. Situationen för oppositionspartierna har under året
försämrats. Fortfarande sitter den förenade oppositionen National Democratic
Alliance under DUP:s ledare Al Sayed Mohamed Uthman Al Mitgami i Kairo.

Ledare för utbrytarfalangen av Ummapartiets (Reform and Renewal) Mubarak
Al Fadel Al Mahdi greps i juli misstänkt för att förbereda ett kuppförsök. Den
förenade oppositionen omfattar bland annat Ummapartiet, SLM och
Kommunistpartiet. SPLM-medlemmar har under året godtyckligt
frihetsberövats, vilket var ett av skälen till att SPLM valde att avbryta
samarbetet med NCP i oktober 2007.

I södra Sudan har en dialog inletts med de oppositionella politiska
grupperingarna och SPLM, den så kallade syd-syd-dialogen. Enligt fredsavtalet
ska de oppositionella miliserna erbjudas att ansluta sig antingen till SPLM eller
till den sudanesiska förvarsmakten (SAF), eller ingå i gemensamma militära
enheter (JIU). Samtliga oppostionella miliser hade anslutit sig till endera sidan
per 9 juli.
Fredsavtalet för Darfur från 2006, som ännu inte har vunnit allmän anslutning,
anger att en regional övergångsförvaltning ska upprättas och denna sk
Transitional Regional Authority for Darfur invigdes i april 2007. Till
ordförande har utsetts f d rebelledaren, tillika presidentrådgivaren, Mini
Minawi. En rådgivande folkomröstning ska hållas 2009 för att ta ställning till
om det tidigare självständiga sultanatet Darfur ska bli en enda delstat eller
förbli tre sådana. Regeringen har lovat att betala kompensation till offren.
Kvinnor har rösträtt. Andelen kvinnor är dock fortsatt låg i både den nationella
samlingsregeringen, det nationella parlamentet och i den nya regeringen för
södra Sudan. Nationalförsamlingen har dock beslutat att minst 25% av
parlamentariker ska vara kvinnor. En nationell politik för att stärka kvinnans

inflytande i samhället lanserades i mars 2007.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Interimsgrundlagen stadgar om rätten att bilda och gå med i fackföreningar. I
praktiken har regeringen inskränkt denna rättighet. I södra Sudan finns inga
fackföreningar. Förhandlingsfriheten är också inskränkt.
Grundlagen förbjuder tvångsarbete. Uppgifter gör gällande att tvångsarbete
fortfarande förekommer; det det kan då handla om personer som sedan
tidigare tvingats till arbete, och verkar inte avse nyrekrytering av
tvångsarbetare. Utsatta grupper är kvinnor och barn, vars betalning ibland är så
låg att anställningsförhållandet liknar tvångsarbete.
Minimilönen för en arbetare var år 2007 cirka 50 US-dollar per månad. Det är
långt ifrån tillräckligt för en skälig levnadsstandard, i synnerhet som
levnadskostnaderna i Sudan ökar. Arbetsveckan är enligt lag begränsad till sex
dagar per vecka och åtta timmar per dag. Detta respekteras i allmänhet. Sudan
har ratificerat fyra av ILO:s åtta centrala konventioner om arbetstagarens
rättigheter, som tillämpas i viss utsträckning.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovården i Sudan är mycket bristfällig och dessutom kostnadsbelagd.
Situationen är särskilt allvarlig i östra och södra Sudan där den kvalitetsmässigt
eftersatta hälsovården endast beräknas nå 40-60 procent av befolkningen. I
östra och södra Sudan saknas sjukvårdspersonal. Malaria, diarré och
luftvägsinfektioner är de allvarligaste och mest utbredda sjukdomarna.

barn per 1 000 födda. Endast cirka 40 procent av befolkningen har tillgång till
rent vatten.
12. Rätten till utbildning
Skolgången i Sudan är obligatorisk till och med klass åtta. Antalet elever som
skrivs in i skolan är dock sjunkande på grund av folkförflyttningar. Det finns
också stora skillnader mellan de olika regionerna i Sudan och mellan pojkar och
flickor. Under 2002 var 78 procent av alla skolpliktiga barn inskrivna i
skolundervisning i Khartoum, jämfört med endast 26 procent i södra Darfur.
På grund av konflikten i Darfur har antalet inskrivna barn i skolorna i
provinsen drastiskt minskat sedan 2003.
I södra Sudan börjar mindre än 15 procent av de skolpliktiga barnen skolan.
Flickornas tillgång till primärundervisning i södra Sudan är bland de sämsta i
världen. Andelen flickor i skolan varierar mellan 1-16 procent. I östra Sudan
försöker regeringen införa mobila skolor och hälsostationer för att nå ut till
nomadbefolkningen, där flickors skolutbildning är särskilt eftersatt. I de norra
delarna av landet har flickor i stort sett samma tillgång till skolutbildning som
pojkar. Kvinnor är väl representerade på universitetsnivå i norra Sudan. Något
universitet har inte kunnat verka i södra Sudan, sedan Juba-universitetet
utlokaliserades till Khartoum under inbördeskriget. Detta flyttade dock tillbaka
2007.

Spridningen av hiv/aids antas befinna sig runt tre procent och är alltså inte lika
svår som på andra håll i Afrika. I och med repatrieringen av internflyktingar
efter fredsavtalet, kommer dock uppgifter om ökad smittspridning.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den sudanesiska befolkningsmajoriteten åtnjuter inte rätten till en
tillfredsställande levnadsstandard. 80 procent av landets befolkning lever på
runt en US-dollar per dag. Inbördeskrig och torka har resulterat i att antagligen
fler än 5,5 miljoner människor lever som internflyktingar under svåra
förhållanden, även om spontant och assisterat återvändande påbörjats. Åttio
procent av befolkningen beräknas få sin huvudsakliga inkomst från jordbruk.

Undernäring och felnäring är ett stort problem särskilt bland barn. Situationen
i östra Sudan inger särskild oro. Barnadödligheten beräknas till omkring 68

Jordbrukets ineffektivitet och sårbarhet för torka, tillsammans med pågående
konflikter, har inneburit att delar av landet är i stort sett helt beroende av

matbistånd. Särskilt internflyktingarna lever under mycket svåra förhållanden i
utkanten av Khartoum.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Sudan har inte undertecknat FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor (CEDAW). Kvinnors och flickors situation är
mycket utsatt i Sudan. Flickor gifts bort genom arrangerade äktenskap, ibland
som ett led i att lösa stamfejder. I södra Sudan förekommer att flickor säljs
tillsammans med boskap. En nationell kommitté har upprättats för att få slut
på dessa traditioner; denna har dock inte givits tillräckligt med personal eller
medel. Havandeskap i tidig ålder är vanligt. Våld mot kvinnor är ett stort
problem.
Internflyktingarna är särskilt utsatta. För att säkra en inkomst bränner många
sydsudanesiska kvinnor sprit, vilket är olagligt i norra Sudan. De grips ofta med
sina barn och tvingas betala mycket höga böter eller sätts i fängelse. Den
nationella kommissionen för icke-muslimers rättigheter lyckades i november få
1000 kvinnor och barn frisläppta från fängelserna i Khartoum gripna för
olaglig sprittillverkning.
Såväl SPLA som regeringsstyrkor har under kriget i södra Sudan gjort sig
skyldiga till bland annat bortrövanden och våldtäkter mot kvinnor.
I Darfur har övergrepp mot kvinnor utförts av polis, militär, milis och rebeller i
stor skala. Det påstås att regeringsstyrkor, milis och Janjawid använt sig av
våldtäkter som ett led i krigföringen. Exakta siffror på hur många tusen
våldtäkter som begåtts under konflikten finns inte. Den tilltagande laglösheten
gör kvinnorna ännu mer utsatta.
Fram till oktober 2004 rapporterades inte några våldtäkter på grund av en
närmast oöverstiglig bevisbörda för offren. Få av övergreppen mot kvinnor har
lett till åtal, många gånger på grund av det stigma som offret utsätts för av sin

omgivning. Problemen med en sammanvävd brottsbeskrivning av våldtäkt med
äktenskapsbrott gör att kvinnan ibland fälls för brott istället för
våldtäktsmannen i 1991 års strafflag (artiklarna 145 och 146). Under hårda
påtryckningar har regeringen antagit en handlingsplan och de medicinska och
juridiska processerna har förbättrats och förenklats. Med hjälp av FN:s
utvecklingsprogram UNDP:s rättsstödsprogram har antalet anmälningar och
rättsärenden ökat. På senare tid finns fler fällande domar.
Kvinnlig könsstympning är utbredd, särskilt i landets norra delar där 90
procent av kvinnorna är könsstympade, med allvarliga hälsoproblem som följd.
Den allvarligaste formen av könsstympning (”faraonisk”) är dessutom utbredd.
Regeringen säger sig vara emot könsstympning, men har inte infört något
förbud och könsstympning är därmed inte kriminaliserat. En ny etisk kod har
utfärdats av Sudans medicinalråd som fördömer alla former av könsstympning.
Prostitution är ett växande problem. Det har förekommit att kvinnor döms till
omänskliga bestraffningar, i form av prygel, för otrohet eller äktenskapsbrott i
samband med våldtäkt, eller där motsvarande beteende från en mans sida
skulle gå ostraffat.
15. Barnets rättigheter
Sudan har anslutit sig till barnkonventionen. Det finns dock brister i
överensstämmelsen mellan konventionen och interimsgrundlagen och annan
nationell lagstiftning.
I praktiken har regeringen gjort mycket lite för att komma till rätta med
barnarbete. Enligt uppgift förekommer det att barn så unga som 10-12 år
arbetar i fabriker och i jordbruket.
Praxisen med barnsoldater i armé, milis och framför allt SPLA, har minskat till
följd av vapenstilleståndet och fredsavtalet 2005. Runt 7000 barnsoldater har
registrerats och ingår i program för demobilisering och återanpassning.

Herrens befrielsearmé (LRA), som verkar i gränslandet mellan Sudan och
Uganda, består till stor del av kidnappade barnsoldater.
SLM/Mini Minawi ingick i mars en överenskommelse med UNICEF om
demobilisering och återanpassning av dess barnsoldater.
Antal gatubarn ökar, enligt UNICEF:s beräkningar. I dagsläget finns minst 30
000 gatubarn i Khartoum.
Det förekommer att barn hålls fängslade som ett resultat av att de begått
brottsliga gärningar men också i många fall därför deras mor dömts till
fängelse. Barnen sitter tillsammans med vuxna fångar, vilket ökar deras
sårbarhet. Minderåriga har dömts till hårda straff, och till och med till döden.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Någon folkräkning har inte gjorts sedan 1994. En ny ska genomföras senaste i
april 2008. Inför de stundande allmänna valen och folkomröstningen i södra
Sudan har en sådan förberetts. Längre diskussioner har förts mellan de två
fredsparterna om etnicitet och religion ska ingå i frågeformuläret. Det finns
mer än 300 olika befolkningsgrupper och mer än 130 språk i Sudan. I de norra
delarna av landet utgör muslimerna en majoritet av befolkningen.
Muslimerna - och framför allt de arabiska folkgrupperna - har traditionellt
dominerat regering, förvaltning och större företag. Islamisk lag gäller - med
vissa undantag för kristna - i norra Sudan, vilket uppfattats som
diskriminerande av stora befolkningsgrupper. Etniska dimensioner finns på
konflikterna i och inom södra Sudan, Darfur, Övre Blå Nilen, Abyei, östra
Sudan och tidigare även Nubabergen.
Arabiska och engelska är nationella och officiella språk. Diskriminering
förekommer på arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet. Det har till
exempel krävs godkänt inträdesprov i arabiska för att påbörja
universitetsutbildning i norra Sudan, vilket försvårat för många studenter från

södra Sudan. Detta ändras i takt med fredsavtalets (CPA) genomförande.
Enligt de tre fredsavtalen ska den nationella statsförvaltningen, försvarsmakten
och polisväsendet ge ökad representation åt sydsudaneser, darfurier och
östsudaneser.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Enligt sudanesisk lag är det tillåtet att vara homosexuell, men homosexuella
handlingar är straffbara. Straffskalan sträcker sig från prygel (100 piskrapp) till
högst fem års fängelse vid första och andra dömda fallet av praktiserad
homosexualitet hos den anklagade. Om personen döms för samma brott en
tredje gång är straffet antingen dödsstraff eller livstids fängelse. Några domslut
på senare tid är inte kända.
18. Flyktingars rättigheter
Som resultat av det tidigare inbördeskriget i södra och östra Sudan och krisen i
Darfur, finns det enligt FN idag ca 5,5 miljoner internflyktingar. Många av
dessa lever under slumliknande förhållanden i eller runt Khartoum (2 325 000),
i Darfur (cirka två och halv miljoner) och på övriga ställen i landet inklusive i
södra Sudan (ungefär 1,7 miljoner). Hälsosituationen för interflyktingarna är
allvarlig. I de områden där säkerheten gjort det möjligt att etablera
hälsocentraler kan det noteras en viss förbättring av näringsvärdena för barn,
men utbildning och andra sociala tjänster är mycket lite utvecklade.
Sudan har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention och varit generös med att
ge fristad åt flyktingar från grannländerna. Landet har dock reserverat sig mot
artikel 26 (rätten att flytta fritt inom landet). Sudan hyser cirka 350 000
flyktingar från i huvudsak Eritrea, Etiopien, Tchad, Uganda och Somalia.
Sedan 2005 ökar strömmen av flyktingar från Eritrea i form av deserterade
unga militärer.
Återvändande från norra till södra Sudan och från grannländerna har ökat efter
fredsavtalet. En stor gemensam återbördningskampanj har inletts av
samlingsregeringen med hjälp av UNHCR och Internationella organisationen

för migration, IOM. Hittills beräknas en kvarts miljon människor har återvänt.
Khartoums guvernör beslutar med jämna mellanrum om tvångsförflyttningar
av internflyktingar. Detta sker med hänvisning till behov för stadsplaneringen i
huvudstaden. Uppskattningsvis 350 000 människor har drabbats av
tvångsförflyttning och uppror och missnöjesyttringar slås ned med delvis
brutala metoder. Förflyttningarna har inneburit förlorad egendom, ännu mer
bristande sjukvård och hygien och svåra privatekonomiska och sociala
påfrestningar för de drabbade. Vatten, hälsa, skolor och andra tjänster har inte
funnits i de områden där flyktingarna tvingats slå sig ned. Varslen har varit
korta och myndigheterna ofta hårdhänta.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det saknas uppgifter om hur många personer med funktionshinder det finns i
Sudan. Enligt sudanesisk lag ska människor med funktionshinder ges samma
rätt till utbildning som övriga medborgare. I praktiken ges de en mycket
begränsad hjälp och många är hänvisade till tiggeri.
Antalet funktionshindrade personer som behöver proteser och andra
hjälpmedel har stadigt ökat under de olika inbördeskrigen, inte minst har
många soldater, civila och barn drabbas av minskador.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett antal oberoende lokala enskilda organisationer. Bland dessa är
några utpräglade människorättsorganisationer, till exempel Sudanese Human
Rights Group och Sudanese Organisation against Torture. En del
organisationer har valt att verka från utlandet, men ett återvändande kan
märkas.
Säkerhetspolisen gör allt oftare tillslag mot lokala enskilda organisationer, till
exempel i samband med möten eller seminarier. Den försöker också hindra
inresa till Darfur för ICC, delegationer från FN, och organisationer som
Amnesty International och Human Rights Watch. Trots detta har övergrepp

lyckats dokumenteras och ett antal fall där lokala aktivister blivit utsatta för
förföljelse och fängslats av säkerhetsstyrkorna. I november 2007 genomsöktes
Khartoum Center for Human Right kontor av säkerhetspolisen och dess
ordförande Amir Mohamed Suleiman greps.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN:s mission i Sudan (UNMIS), FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s
barnfond UNICEF och EU organiserar kurser i mänskliga rättigheter för
rättsvårdande och förvaltningspersonal. Svenska Rädda Barnen bedriver
utbildning om konventionen om barnets rättigheter för militär och polis i norra
Sudan och Darfur. Internationella rödakorskommittén, ICRC ägnar sig i
huvudsak åt humanitär verksamhet och arbetar med fångutväxling mellan de
olika sidorna i konflikterna i Sudan. En större utväxling mellan norra och södra
Sudan skedde 2005. ICRC utbildar i Genèvekonventionerna om krigets lagar
och den humanitära rätten för polis och militär både i norra och södra Sudan
och, i mån av tillträde, också rebeller i Darfur. Alla dessa verksamheter stöds av
Sverige.
Den sudanesiska regeringen har i samarbete med FN förenklat en del av de
länge svåra administrativa hindren för internationella organisationers
verksamhet. Samtidigt har säkerhetssituationen på marken försämrats och det
humanitära handlingsutrymmet har minskat ytterligare. Merparten av all
humanitär hjälp måste nu ske med flyg. Regeringsstyrkor, rebeller och
janjawidmilis har anfallit organisationers kontor, stulit deras bilar och
biståndsmaterial samt begått övergrepp och hotat personal (se avsnitt 3 ovan).
En ny lag om enskilda organisationer har antagits. Lagen ger Sudans
humanitära kommissionär långtgående befogenheter att kontrollera
organisationernas verksamhet.
Afrikanska unionens liksom Förenta nationernas fredsfrämjande insatser har i
uppdrag att skydda civilbefolkningen i sina insatsområden

Mänskliga rättigheter i Eritrea 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Eritrea är ett mycket fattigt land. Med en bruttonationalprodukt (BNP) per
invånare på omkring 220 US-dollar ligger landet på plats 157 av 177 länder på
FN:s utvecklingsindex.
Kriget mellan Etiopien och Eritrea 1998-2000 resulterade i över 70 000 döda
och svårt lidande för befolkningen i båda länderna. Den olösta gränskonflikten
med Etiopien dominerar fortsatt och med växande frustration den politiska
utvecklingen i Eritrea, såväl den inrikespolitiska situationen som Eritreas
utrikesrelationer. Gränskonflikten används ofta som bevekelsegrund för
omfattande restriktioner och övergrepp av de mänskliga rättigheterna.
Parlamentets arbete och nationella val skjuts fortsatt på framtiden, samtidigt
som oppositionsgrupper förbjuds att verka.
Under våren 2001 uppstod en opposition mot president Isaias Afewerki och
hans kontroll över det statsbärande partiet (Peoples’ Front for Democracy and
Justice, PFDJ), det enda parti som är tillåtet i landet. Fr.o.m. augusti 2001
började PFDJ reagera med alltmer auktoritära medel mot denna interna
opposition. Presidenten för högsta domstolen avsattes. I september 2001 greps
ledande företrädare för regeringen och PFDJ, den så kallade G15-gruppen.
Fristående tidningar stängdes och flera journalister greps. Dessa personer hålls
alltjämt vid årsskiftet 2007-2008 fängslade, utan åtal och rättegång. Fortfarande
sker fängslanden av journalister och regimkritiker.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Eritrea har ratificerat följande konventioner:
- Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
(ICCPR), men inget av de två fakultativa protokollen.

- Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (ICESCR).
- Internationella konventionen om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering (CERD).
- FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor
(CEDAW) men inte det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC). I februari 2005 anslöt sig
Eritrea till de två fakultativa tilläggsprotokollen om barn i väpnade
konflikter respektive handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Eritrea har varken undertecknat eller ratificerat konventionen mot tortyr och
annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning. Inte
heller har flyktingkonventionen undertecknats eller ratificerats. Landet har
undertecknat men inte ratificerat Romstadgan för Internationella
brottmålsdomstolen (ICC).
Eritrea ligger efter med rapporteringen till kommittéerna för följande
konventioner: CCPR, CEDAW, CERD, CESCR, CRC.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Godtyckligt gripande av personer som sedan hålls i isoleringshäkte
förekommer. Den eritreanska strafflagen förbjuder tortyr, men det finns
omfattande rapporter om tortyr och misshandel. Ett hundratal etiopier har
hållits internerade under ibland svåra förhållanden.
Förhållandena i de vanliga fängelserna är enkla och svåra. Anhöriga får ibland
göra besök och bistå med mat och förnödenheter.
4. Dödsstraff
Enligt gällande lagstiftning kan dödsstraff utdömas för en rad brott, inklusive
brott mot landets säkerhet. Det är inte känt om dödsstraffet har tillämpats

sedan landets självständighet 1993.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Personer har utsatts för frihetsberövanden, på grund av sitt etiopiska ursprung
och religiösa eller politiska övertygelser. De har även berövats sina arbeten och
sina hem.
Grundlagen medger rörelsefrihet inom landet och möjligheter att utvandra. I
praktiken är dock denna rättighet kraftigt begränsad. Det finns problem med
att resa runt fritt i landet, och vissa områden får inte besökas av säkerhetsskäl.
Alla medborgare måste bära identitetshandlingar som vid behov ska visas upp.
Militärpolis genomför razzior för att kontrollera om personer i vapenför ålder
har sökt undvika militärtjänst.
Alla medborgare, män och kvinnor, i åldern 18-40 år är skyldiga att stå till
förfogande för värnplikt. Personer i dessa åldrar har stora svårigheter att resa
utomlands. För övriga skall pass gå att få på begäran, men ansökningar nekas
ofta. Utresevisum krävs emellertid vid resa utomlands, och på senare tid har
rapporterats om ökande svårigheter att få utresevisum. 2006 infördes
reserestriktioner för resor utanför huvudstaden Asmara för utländska
medborgare, inklusive biståndsarbetare och diplomater. Ett särskilt tillstånd
krävs och kan sökas.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Vid självständigheten från Etiopien år 1993 behöll Eritrea större delen av
befintlig etiopisk lagstiftning. Delar av denna har efterhand omarbetats, men
det juridiska regelverket är fortfarande ojämnt och bitvis ålderdomligt.
Domstolsväsendet är enligt gällande lag oberoende från statsmakten. I
praktiken är domstolsväsendet dock svagt och utsatt för påverkan från staten.
Bristen på juridiskt utbildad personal och materiella resurser är stor på alla
nivåer.
I februari 1997 skapade försvarsministern ett system av specialdomstolar.
Skälet var att komma till rätta med det stora antalet utestående mål i det

reguljära domstolsväsendet. I dessa domstolar agerar icke juridiskt utbildade
militärer domare. De kan åsidosätta domar som utdömts av vanliga domstolar,
varför åtalade kan dömas en andra gång. Åtalade får inte biträdas av försvarare.
Utslag av dessa domstolar kan inte överklagas.
7. Straffrihet
Straffrihet för övergrepp på de mänskliga rättigheterna begångna av polis eller
militär personal förekommer.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen föreskriver yttrande- och pressfrihet, rätt att bilda organisationer
och att hålla möten. I realiteten är dessa rättigheter kraftigt inskränkta.
Regeringen har vid flera tillfällen låtit gripa journalister eller tvingat in dem i
militärtjänst. År 2001 stängdes alla privatägda tidningar med hänvisning till
deras rapportering om den politiska oppositionen. Flera journalister greps
senare, bland dem den svensk-eritreanske medborgaren Dawit Isaak. Ännu
efter sex år sitter de fängslade utan att någon rättegång inletts. Det finns
uppgifter om att några av journalisterna ska ha avlidit av tortyr eller självmord
under fängelsevistelsen. 2006 uppgavs att ytterligare journalister arresterades,
vilket dock förnekades av regeringen. Organisationen Journalister utan Gränser
(Reporters without Borders) listade Eritrea sist på sin lista över pressfriheten
bland världens länder 2007.
Formell censur har inte förekommit. Med hänsyn till myndigheternas
inställning har dock flertalet tidningar tillämpat viss självcensur. Tillgång till
Internet finns sedan år 2000. Rapporter förekommer om restriktioner för
användning av Internet.
Befolkningen består i ungefär lika delar av kristna och muslimer med de kristna
i allmänhet boende i höglandet och muslimerna i låglandet. Under
självständighetskriget mot Etiopien rådde motsättningar mellan dessa grupper.
På senare tid har dock dessa motsättningar mestadels försvunnit och
relationerna mellan religiösa grupper präglas av tolerans. Ett undantag har varit

diskriminering mot Jehovas Vittnen på grund av deras vägran att göra
militärtjänst (se avsnitt 16).
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Sedan 1997 finns ett parlament, nationalförsamlingen med 150 ledamöter.
Samtliga är medlemmar i PFDJ, hälften av dem sägs även sitta i partiets
centralkommitté. Nationalförsamlingen sammankallas av presidenten.
Allmänna val till nationalförsamlingen har hittills inte hållits. Andra partier än
PFDJ tillåts inte.
I början av år 2001 kritiserade 15 ledande företrädare för PFDJ president Isaias
för hans politik. Han sades vara auktoritär och i alldeles för liten utsträckning
konsultera nationalförsamlingen och ministerrådet. Flera av kritikerna hade
tidigare varit nära medarbetare till presidenten i höga befattningar. Senare
under 2001 blev denna kritik offentlig och i september 2001 fängslades 11 av
de 15 (G-15-gruppen). Någon organiserad opposition i landet finns inte i
övrigt. Kvinnor deltar i det politiska livet, men är kraftigt underrepresenterade.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk bakgrund eller religiös
tillhörighet förekommer i allmänhet inte.
Det finns lagstiftning som reglerar förhållandena på arbetsplatsen. Föreskrifter
om minimilön saknas i den privata sektorn. I den offentliga sektorn tillämpas
minimilön. Eritrea ratificerade år 2000 sju av ILO:s åtta centrala konventioner,
dock inte konvention 182 om förbud mot de värsta formerna av barnarbete.
Fackföreningar är tillåtna, dock med undantag för anställda inom
förvaltningen, militären och polisen. Det finns en riksorganisation (National
Confederation of Eritrean Workers, NCEW) för fackföreningarna som
representerar 25 000 arbetare från 250 föreningar. Den är nära knuten till
PFDJ och regeringen.

Grundlagen förbjuder tvångsarbete, men det finns obekräftade uppgifter om
att det förekommit. För alla medborgare mellan 18 till 40 år är det obligatoriskt
att under 18 månader delta i ett samhällstjänstprogram ”National Service
Program”. Detta innefattar såväl militär träning, som utförande av civila
arbetsuppgifter. Allt sedan kriget mot Etiopien under åren 1998-2000 har de
flesta blivit kvar i tjänst. För närvarande ingår uppskattningsvis över 300 000
män och kvinnor i detta program. Det sätt på vilket unga män och kvinnor
inkallats har väckt olust hos många och anses ha bidragit till att många
ungdomar lämnar landet olagligt.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovården är bristfällig. Enligt tillgänglig statistik har Eritrea endast en läkare
per 100 000 invånare och endast vid 20 procent av alla födslar bistår
medicinskt utbildad personal. Sämst är sjukvården på landsbygden. Utgifterna
per person för sjukvård uppgick år 2003 till 50 US-dollar vilket motsvarade
cirka fyra procent av BNP.
12. Rätten till utbildning
Skolgång till och med sjunde klass är obligatorisk och kostnadsfri. Knappt 40
procent av barn i skolåldern går i skola. Under kriget mot Etiopien blev
undervisningen lidande, då många lärare tjänstgjorde i armén. Skillnaderna
mellan pojkar och flickor är inte påtagliga på lägre nivåer i skolsystemet, men i
de högre årskurserna är andelen pojkar betydligt högre. Läskunnigheten hos
befolkningen över 15 år är omkring 55 procent. På senare år har verksamheten
på universitetsnivå minskat i omfattning, bland annat genom att Asmaras
universitet huvudsakligen har stängts. Ett flertal mindre fakulteter har istället
öppnats på landsbygden utanför Asmara.
13. Rätten till tillfredsställande levnadsstandard
Eritrea är ett av världens fattigaste länder och de allmänna levnadsvillkoren
präglas av den utbredda fattigdomen. Situationen har ytterligare förvärrats av
kriget. Medellivslängden för kvinnor är 62 år och för män 58 år. Av
befolkningen bor 70 procent på landsbygden och är mestadels sysselsatt med
primitivt småjordbruk. Enligt statistik från 1999 hade då 13 procent av

befolkningen tillgång till rimliga sanitära förhållanden medan endast 22 procent
hade tillgång till rent vatten. Eritreansk-etiopiska kriget 1998-2000 i förening
med torka innebar år 2000 att skörden uteblev från landets mest bördiga delar
och att över en fjärdedel av befolkningen blev beroende av nödhjälp och tidvis
tvingades bo i provisoriska läger.
Enligt FN:s appell om humanitärt bistånd var 2,4 miljoner av Eritreas drygt
fyra miljoner invånare i behov av nödhjälp under år 2005, en ökning från 1,9
miljoner år 2004. På Eritreas begäran gjordes ingen humanitär appell för
Eritrea under 2006. Försörjningsläget i landet är ytterst ansträngt och bedöms
ha försämrats under de senaste två åren – inte minst på grund av en kraftig
inflation och återkommande torka. Eritrea införde under 2005 en ny politik för
livsmedelssäkerhet som bygger på att matbistånd från olika internationella
humanitära organisationer säljs i ersättning för arbete (food for work). Sedan
2004 råder också bensinransonering och alltmer ofta förekommande elavbrott.
Landets valutareserv bedöms endast kunna täcka två veckors import.
Flertalet utomstående bedömare framhåller att korruptionen är föga utbredd.
Samtidigt finns rapporter om att korruptionen inom statsförvaltningen har
ökat, inte minst i samband med arrangerande av flykt från landet.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnans ställning
Diskriminering på grund av kön är förbjuden och regeringen har offentligt
uttalat sig mot våld mot kvinnor i hemmet. Kvinnor deltog aktivt i stridande
förband såväl i frihetskriget mot Etiopien som i det senaste kriget 1998-2000,
och kvinnor mellan 18-40 år skall liksom män stå till förfogande för
militärtjänst. Vid partikongressen år 1994 krävdes utökade rättigheter för
kvinnor och vissa förbättringar genomfördes. Fortfarande har dock kvinnor
lägre social status än män, sämre tillgång till rättsväsendet och till kvalificerade
arbeten. På FN:s index för könsrelaterad utveckling ligger Eritrea på plats 157
av 177 länder.

Könsstympning är vanligt förekommande i Eritrea, även om regeringen aktivt
försöker minska denna företeelse. En lag mot könsstympning antogs under
2006. Dock har uppskattningsvis 95 procent av alla kvinnor blivit drabbade.
På landsbygden och särskilt i låglandet praktiseras den mest allvarliga formen.
Det föreligger åtskilliga rapporter om våldtäkter mot kvinnor i lägren för
militärtjänst eller civil samhällstjänst. År 2005 uppgavs drygt 1 200 unga
eritreanska och etiopiska kvinnor ha arresterats i Asmara och lösen krävts för
deras frisläppande.
15. Barnets rättigheter
Det finns lagstiftning som kriminaliserar prostitution, pornografi och annat
sexuellt utnyttjande av barn. Sexuellt våld mot barn anses inte vanligt.
Regeringen sörjer i allmänhet väl för till exempel flyktingbarn. Gatubarn är
relativt sällsynta men antalet uppges ha ökat på senare tid.
Minimiåldern för militärtjänst är 18 år, och rekryter som befinns vara yngre
skickas hem. Det finns dock svårigheter att fastställa deras ålder då
födelseregistrering i allmänhet saknas.
Barnens situation har försämrats av den olösta gränskonflikten med Etiopien.
Många barn har tvingats leva i läger under långa tider. Deras skolgång har
påverkats negativt. Den tillåtna minimiåldern för anställning är 18 år, men
många minderåriga arbetar, framförallt inom jordbruket.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Efter spänningar under självständighetskriget mot Etiopien har relationerna
mellan religiösa grupper i ökande grad kommit att präglas av tolerans. Ett
undantag har varit diskriminering mot Jehovas Vittnen som på grund av sin
vägran att göra militärtjänst i åtskilliga fall har förlorat sina arbeten och
trakasserats på andra sätt. Uppgifter finns om att dessa trakasserier mot
Jehovas Vittnen och andra icke-tillåtna religiösa grupper har ökat under år
2007.

År 2002 lät regeringen stänga samtliga kyrkor i landet utom den ortodoxa
kyrkan, den romersk katolska kyrkan och den evangeliska Mekanejesus kyrkan.
Ingen förklaring till dessa stängningar har lämnats. Förföljelse och
frihetsberövande av personer som deltar i andra religiösa samlingar och
sammanhang har fortsatt och uppgifter finns om att allt fler, särskilt utländska,
kristna grupper och föreningar har fått svårare att verka i landet.
En folkgrupp som har utsatts för trakasserier och våld är kunamas i trakten av
staden Barentu i sydväst. Dessa anses sympatisera med Etiopien och har
anklagats för samarbete med etiopierna under kriget.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjudet i eritreansk lag, och kan beläggas med
fängelsestraff på upp till tre år. Uppgifter finns om att det också i praktiken är
förenat med betydande svårigheter att leva öppet som homo-, bi- eller
transsexuell.
18. Flyktingars rättigheter
Antalet flyktingar i Eritrea från andra länder är begränsat till ett mindre antal
somalier. Under kriget med Etiopien utvisades totalt 75 000 eritreaner därifrån.
De har i allmänhet tagits väl omhand och slussats ut i samhället.
Efter självständighetskriget från Etiopien som slutade 1991 befann sig 160 000
eritreanska flyktingar i Sudan. Från och med 2003 upphörde flyktingstatusen
för alla eritreaner som flytt sitt land som ett resultat av självständighetskriget
eller gränskonflikten med Etiopien.
Det senaste kriget gjorde 250 000 människor till internflyktingar. De flesta av
dessa har nu återvänt till sina hem i den tillfälliga säkerhetszonen mellan de två
länderna. Många av dem som under 1999-2000 flydde till Sudan återvände
under åren efter kriget. Samtidigt har flyktingströmmarna från Eritrea till östra
Sudan åter ökat de senaste åren.

19. Funktionshindrades situation
Det långa självständighetskriget mot Etiopien och därefter kriget 1998-2000
ledde till att många människor blev funktionshindrade. Regeringen anstränger
sig att vårda och utbilda dessa personer som ofta betraktas som krigshjältar,
och diskriminering mot dem förekommer sällan. Större nya byggnader är i viss
mån anpassade till personer med funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter saknas i landet. Den enda
inhemska organisation som i viss mån fungerar som sådan heter Citizens for
Peace in Eritrea, CPE. Den bildades 1998 för att protestera mot etiopiska
utvisningar av eritreaner och samarbetade då med regeringen.
Behovet av rådgivning i frågor om mänskliga rättigheter är stort men
förutsättningarna att meningsfullt bedriva sådant arbete synes för närvarande
mycket begränsade. Frågeställningar rörande mänskliga rättigheter skall ställas
till utrikesministeriet och till ministeriet för lokal förvaltning som gemensamt
ansvarar för dessa frågor. Inom det senare ministeriet hade den ofullbordade
vallagen utarbetats.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sverige stödjer ett projekt som UNICEF bedriver mot kvinnlig könsstympning
i Eritrea. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Eritrea sedan 2006, men det är
fortfarande ett utbrett problem och den eritreanska regeringen har sökt stöd då
aktiva upplysnings- och utbildningsinsatser behövs för att lagen ska efterlevas i
praktiken.
Under år 2005 infördes en ny lag som reglerar internationella enskilda
organisationers verksamhet i landet. Förutsättningarna för deras oberoende
verksamhet har kraftigt försvårats och flera organisationer, och även statliga
biståndsorgan såsom amerikanska USAID, har varit tvungna att lämna landet.
Internationella rödkorskommittén (ICRC) tillåts besöka fängelser med

flyktingar från kriget mot Etiopien och har även verksamhet genom olika
biståndsinsatser, inom bland annat vatten och sanitet samt hälsovård.
Det internationella samfundet, inklusive EU, har regelbundet påtalat bristen på
respekt för mänskliga rättigheter i Eritrea. Dessa frågor tas även upp inom
ramen för EU:s politiska dialog med Eritrea.
EU genomförde en särskild uppvaktning till regeringsföreträdare i samband
med femårsdagen av fängslandet av regimkritiker och journalister i september
2006. Eritrea uppmanades då att antingen föra de fängslade personerna inför
rätta i en rättvis och offentlig rättegång, eller att villkorslöst släppa dem fria.
Därefter på sexårsdagen i september 2007 upprepade EU i ett nytt uttalande
sin begäran bl.a. om att få träffa de gripna. Från EU:s sida har även uttalats en
beredskap att bistå landet på MR-området

Mänskliga rättigheter i Djibouti 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Djibouti ligger på plats 149 av 177 länder på FN:s utvecklingsindex. Respekten
för mänskliga rättigheter är i vissa avseenden bristfällig, men förbättringar har
skett under de senaste åren. Grundlagen täcker flertalet viktiga frågor men respekteras inte alltid. Det förekommer trakasserier mot den politiska oppositionen.
Domstolsväsendet är i praktiken inte oberoende och det förekommer att polis
och militär gör sig skyldiga till godtyckliga frihetsberövanden. Förhållandena i
fängelserna är dåliga. Kvinnan har en svag ställning i samhället. Det beräknas att
98 procent av alla kvinnor och flickor över sju år har utsatts för könsstympning.
Djibouti har en förhållandevis stor säkerhetsapparat och välutrustad armé.
Landet hyser Frankrikes största garnison i Afrika med nära 3 000 soldater.
Därutöver finns en större trupp från USA och två mindre från Spanien
respektive Tyskland. Landet saknar i stort sett såväl industri som jordbruk och
lever främst av handel, inklusive inkomster från den välutbyggda hamnen.
Presidentval hölls den 8 april 2005. President Guelleh var ensam kandidat efter
att den ende oppositionsledaren hade dragit sig ur. Enligt officiella uppgifter
röstade 79 procent av uppskattningsvis 197 000 registrerade väljare.
Oppositionen anklagade regeringen för omfattande valfusk.
Regionala val genomfördes för första gången i mars 2006. Det dominerande
partiet i den styrande UMP-koalitionen, RPP, vann 161 av 204 mandat och fick
majoritet i samtliga regionala församlingar. Till skillnad från landets tidigare val
användes ett proportionellt valsystem. Den största oppositionsalliansen, UAD,
bojkottade valet medan ett stort antal småpartier ställde upp.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Djibouti har ratificerat eller anslutit sig till följande konventioner:

- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
samt dess två fakultativa (frivilliga) tilläggsprotokoll om enskild
klagorätt respektive om avskaffande av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR)
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW), men inte till dess fakultativa tilläggsprotokoll om enskild
klagorätt
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT), men inte dess fakultativa
tilläggsprotokoll
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), men inte det fakultativa
tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi. Protokollet om barn i väpnade konflikter har
undertecknats men inte ratificerats.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC)
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter
Djibouti har inte anslutit sig till Konventionen om avskaffandet av alla former
av rasdiskriminering, CERD.
Djibouti ligger efter i rapporteringen till konventionernas
övervakningskommittéer vad avser ICCPR, ICESCR, CAT, CEDAW samt
CRC.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Allmänt är respekten för rätten till liv och kroppslig integritet bristfällig i
Djibouti. Grundlagen förbjuder tortyr, men det har förekommit uppgifter om
att polisen har misshandlat och även torterat fångar.
Förhållandena i fängelserna är svåra. Fängelset Gabode i Djibouti stad är byggt
för 350 fångar men uppges emellanåt hysa dubbelt så många. Fångarna måste
ibland betala för att få mat. Misshandel och våldtäkter förekommer. Medicinsk

vård är bristfällig och möjligheter till utbildning eller rehabilitering av fångar
saknas.

arbete, dels har ett uppdrag för att medla mellan frivillig- och
regeringsanknutna organisationer.

Enligt grundlagen får enskildas hem, familj, korrespondens och
kommunikationer inte störas av myndigheterna. Emellertid förekommer
rapporter om att polisen genomsöker hus utan tillstånd från åklagare och att
oppositionella kan få sin post undersökt och telefonen avlyssnad.

7. Straffrihet
Grovt våld från polis och militär förekommer (se avsnitt 3). Rapporter saknas
om att de ansvariga skulle ha lagförts.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades år 1995.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen tillgodoser rätten till yttrande- och pressfrihet. Det har emellertid
förekommit att oppositionella som publicerat kritik mot regeringen har åtalats.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden uppges förekomma. Enligt strafflagen från
1995 måste en arresterad person häktas inför domstol inom 48 timmar och alla
måste dömas inom åtta månader efter att ha häktats. I praktiken åsidosätter
polisen enligt uppgift ofta dessa regler. Det förekommer att personer hålls
arresterade utan möjligheter att kommunicera med anhöriga eller advokat.

Under 2007 stängdes en oppositionell tidning av myndigheterna. Självcensur
tycks förekomma i viss utsträckning. Den viktigaste tidningen utkommer två
gånger i veckan och ägs av regeringen. Regeringen driver radio- och
TVstationerna.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt grundlagen är domstolarna oberoende av statsmakten. Rapporter
förekommer dock om att myndigheterna lägger sig i rättsskipningen, även i fall
som inte rör landets säkerhet. Korruption inom rättsväsendet förekommer.
Domare utses på livstid. Rättsskipningen baseras på fransk napoleonisk lag,
shariarätt samt traditionell nomadisk rätt. Dömda kan överklaga till en högsta
domstol som kan åsidosätta utslag i lägre instans. Shariarätt tillämpas i civilmål
och familjetvister. På landsbygden löses tvister ofta genom tillämpning av
traditionell rätt som kan föreskriva till exempel blodshämnd vid mord.
Utbildningsnivån inom rättsväsendet är relativt låg.

Djibouti ligger på plats 132 av 169 i organisationen Reportrar utan Gränsers
pressfrihetsindex.

Rättegångar är i regel offentliga förutom i politiskt känsliga mål. Advokat ska
tillhandahållas i civil- och brottmål men i praktiken saknar många åtalade
försvarare.
Det finns ett ombudsmannaämbete som dels deltar i parlamentets lagstiftande

Tillgång till internet finns men censur uppges förekomma.

Mötesfrihet råder enligt grundlagen men begränsas i praktiken av regeringen.
Inrikesministeriet kräver tillstånd för större möten. Sådant tillstånd ges i regel
men begränsas av att polis vid till exempel politiska möten uppträder hotfullt
och trakasserar mötesdeltagare. Gripanden av och våld mot demonstranter och
personer som strejkat lär förekomma. Oppositionsledare är ofta återhållsamma
med offentliga möten för att inte provocera polisen.
Arbetare har enligt grundlagen rätt att bilda fackföreningar. I praktiken har
regeringen inskränkt denna rättighet och 1999 tog regeringen kontroll över de
två största fackföreningarna. Sedan dess har oberoende fackföreningar i stort
sett upphört att verka. ILO (International Labour Organisation) har protesterat
mot regeringens övergrepp mot fackföreningarna. Mindre än 20 procent av
löntagarna är fackligt anslutna. Arbetstagare har också rätt att strejka förutsatt

att inrikesministeriet meddelas 48 timmar i förväg. Denna rättighet utövas
också i praktiken, men det förekommer att regeringen ingriper mot strejker.
Islam är statsreligion men grundlagen etablerar samtidigt religionsfrihet i
landet. Regeringen respekterar i allmänhet denna frihet. Över 99 procent av
befolkningen är sunnimuslimer.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Regionala och kommunala val genomfördes för första gången i mars 2006.
Valen avsåg fem regionala församlingar samt tre kommunala församlingar i
Djibouti stad. Det dominerande partiet, Rassemblement populaire pour le
progrés (RPP), i den styrande koalitionen Union pour la majorité présidentielle
(UMP), vann 161 av 204 mandat och kommer att kontrollera samtliga dessa
församlingar under de närmaste fem åren. Till skillnad från vid tidigare val
användes ett proportionellt valsystem. Den största oppositionsalliansen, Union
pour une alternance démocratique (UAD), bojkottade och förkastade valet
medan ett stort antal småpartier ställde upp.
Landets andre president, Ismael Omar Guelleh, omvaldes den 8 april 2005 för
en andra och sista mandatperiod om sex år. President Guelleh var ensam
kandidat efter att den ende oppositionsledaren som hade visat intresse dragit
sig ur. Enligt officiella uppgifter deltog 79 procent av uppskattningsvis 197 000
registrerade väljare. Oppositionen ifrågasatte dock denna siffra och uppgav att
omfattande valfusk hade förekommit. Dagen före valet demonstrerade
hundratals människor mot presidentvalet. Polisen bemötte demonstranterna
med tårgas men uppgav att ingen människa skadades. Valobservatörer från
bland annat Arabförbundet uppgav att valen hade genomförts under fredliga
former. I januari 2008 planeras nya parlamentsval och en ny vallag förbereds.
Oppositionen har offentligt deklarerat att den inte kommer att delta i valet om
inte vissa villkor uppfyllts innan dess.
Nationalförsamlingen har 65 ledamöter varav sju platser reserveras för kvinnor
enligt lag (antalet kvinnliga ledamöter är också sju stycken). Begränsningen av
antalet politiska partier (fyra stycken) hävdes i september 2002. Parlamentsval

genomfördes därefter i januari 2003 med åtta deltagande partier. Presidenten
Guellehs koalition UMP vann samtliga platser i nationalförsamlingen. UAD
fick visserligen 37 procent av rösterna, men erhöll inga parlamentsplatser då
det inte fick majoritet i någon enskild valkrets. UAD hävdade att valen ej gick
rätt tillväga och uppmanade till strejk. Regeringen förbjöd emellertid strejken
med motiveringen att den riskerade leda till oroligheter. Internationella
observatörer från bland annat AU (Afrikanska unionen) och Arabförbundet
noterade frånvaron av våld under parlamentsvalen men uppgav också att
oegentligheter hade förekommit.
Presidentens parti RPP dominerar UMP. RPP:s medlemmar tillhör klanen
somali issa. Det andra viktiga partiet inom UMP är Front pour la restauration
de l’unité et de la démocratie (FRUD) vars medlemmar tillhör folkgruppen
afar. RPP kontrollerar i praktiken statsapparaten och uppgifter finns om att
partiet emellanåt trakasserar oppositionen. Två ytterligare partier ingår i UMP.
Oppositionsblocket UAD består liksom UMP av fyra partier.
FRUD har även en olaglig fraktion som under flera år under 1990-talet bedrivit
gerillakrig mot regeringen i landets norra del. Fraktionens ledare slöt i maj 2001
ett fredsavtal med regeringen, och ansträngningar görs nu att med stöd av
externt bistånd återuppbygga den krigsdrabbade och minbelagda norra delen
av landet. Soldater från FRUD har integrerats i den 9 000 man starka armén.
EU-kommissionen har bidragit till kostnaden för demobilisering och
återuppbyggnad i norr men framstegen är ännu blygsamma.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Endast en liten minoritet av befolkningen har regelbundet avlönat arbete och
arbetslösheten uppskattas till 50 procent och ökande. Bara de som tillhör de
dominerande klanerna somali issa och afar har i praktiken möjlighet att arbeta i
högre tjänster i förvaltningen.
Minimilönen för outbildad arbetskraft, fastställd 1976, är motsvarande 1 000
kronor per månad. De flesta arbetsgivare betalar dock högre lön. Arbetsveckan
är enligt lag 40 timmar, ofta över sex dagar. Övertidsersättning och

semesterförmåner är vanliga.
Djibouti ratificerade under 2005 bland annat ILO:s konventioner om förbud
mot barnarbete (nr 138 och 182) och har därigenom ratificerat samtliga av
ILO:s åtta centrala konventioner med bäring på de mänskliga rättigheterna.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovården är undermålig. Enligt tillgänglig statistik finns en läkare per
7 700 invånare, varav flertalet verkar i Djibouti stad och blott ett litet fåtal på
landsbygden. Endast kring en fjärdedel av alla ettåriga barn vaccineras mot
tuberkulos och mässling. Hälsosektorns andel av BNP har uppgetts utgöra 3,3
procent.
12. Rätten till utbildning
Grundskolan är obligatorisk och kostnadsfri. Föräldrar måste dock betala för
läromedel och transport till skolan, vilket fattiga familjer ofta inte förmår.
Många skolor är i dåligt skick. Av barn i skolåldern är 50 procent av flickorna
och 60 procent av pojkarna registrerade i primärskolan, medan 23 procent av
flickorna och 33 procent av pojkarna är registrerade i sekundärskolan. Endast
20 procent av de som påbörjar sekundärskolan slutför den. Regeringen
bekräftade 1999 ett åtagande från 1998 att 50 procent av alla skolelever skulle
vara flickor, men några förändringar har inte registrerats. 34,5 procent av
befolkningen över 15 år är inte läs- och skrivkunniga.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden är genomgående låg med undantag för ett fåtal områden i
Djibouti stad. Endast en tiondel av landets yta är odlingsbar och utanför
huvudstaden lever befolkningen huvudsakligen av djurskötsel som nomader.
Medellivslängden är 52,8 år. Livsmedelssäkerheten är låg och landet har ett
ständigt behov av livsmedelsbistånd. Vattenbrist är ett allvarligt och ökande
problem. Det är tillåtet för privatpersoner att äga mark och hus, och det finns
inga formella inskränkningar av möjligheterna att bedriva företagsamhet.
Av Djiboutis invånare uppges 150 000 personer (över 20 procent av

befolkningen) ha drabbats allvarligt av 2006 års svåra torka. I stort sett
drabbades landets samtliga regioner.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor förekommer men rapporteras sällan. Strafflagen från 1995
föreskriver upp till 20 års fängelse för våldtäkt men lagen tillämpas inte
regelmässigt. Polis inblandas sällan i fall av våld inom hemmet. I rapporterade
fall av våldtäkt av soldater på afarkvinnor avstod offren på grund av rädsla och
skam att driva brottet till åtal.
Enligt lag har kvinnor samma rättigheter i samhället som män. Sedvänja och
samhällelig tradition samt diskriminering i undervisningen gör emellertid att
kvinnor har få möjligheter till avlönad anställning. Sedvanerätt, baserad på
sharia, diskriminerar kvinnor vad gäller arv och skilsmässa. Kvinnor tillåts inte
resa utan tillstånd av en manlig släkting. Få kvinnor är tillräckligt utbildade för
att utnyttja rättsväsendet till sin fördel.
Det beräknas att 98 procent av alla kvinnor och flickor över sju år har utsatts
för könsstympning. Denna utförs traditionellt vid 7-10 års ålder. Strafflagen
föreskriver fem års fängelse för den som utför könsstympning, men det är inte
känt att någon har dömts för detta. Kvinnorörelsen Union Nationale des
Femmes Djiboutiennes (UNFD) arbetar mot könsstympning och UNFD:s
arbete har haft viss effekt i Djibouti stad men knappast på landsbygden.
En konferens om kvinnlig könsstympning anordnades i Djibouti under 2005. I
samband med detta evenemang meddelade premiärministern att Djibouti hade
ratificerat Afrikanska unionens Maputo-protokoll om kvinnlig könsstympning.
Han presenterade också den så kallade Djibouti-deklarationen varigenom
regeringen utfäster sig att utrota kvinnlig könsstympning.
Förutsättningarna att förbättra kvinnans ställning har ändrats till det bättre
sedan president Guelleh kom till makten 1999. Han utnämnde en minister för
kvinnofrågor, den första kvinnliga ministern någonsin i Djibouti. Det finns,

såsom framkommer ovan, en medvetenhet om behovet att bekämpa
könsstympning och att förbättra hälsovård och undervisning för kvinnor och
flickor.
I det nya parlamentet har sju platser reserverats för kvinnliga kandidater enligt
lag. Tidigare fanns inga kvinnliga ledamöter.
15. Barnets rättigheter
Regeringen har i stort sett inga resurser avsatta för att främja barns välfärd.Ett
fåtal välgörenhetsorganisationer arbetar med barn. Gatubarn finns i Djibouti stad.
I princip alla flickor i Djibouti utsätts för könsstympning när de är mellan sju
och tio år gamla. Könsstympning är förbjudet enligt lag, men det är inte känt
att det någonsin lett till åtal (se avsnitt 14).
Sexuellt våld mot barn förekommer men anses inte vanligt. Inga åtgärder är
kända från regeringens sida för att förhindra företeelsen. Strafflagen tillämpas
inte och förövare straffas lindrigt, till exempel med böter för att täcka barnets
läkarkostnader.
Enligt lag får barn under 14 år inte arbeta, men lagen följs inte och barnarbete
förekommer, särskilt i familjeägda företag.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
De två dominerande etniska grupperna kontrollerar den politiska makten,
somali issa, som presidenten tillhör, och afar. Medborgare från andra somaliska
klaner (issak, gadabursi och darod) och av jemenitiska eller andra ursprung
förhindras inofficiellt tillträde till högre tjänster i förvaltningen.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är straffbart enligt shariarätten. Det finns inga rapporter om
att lagen har tillämpats. Att leva öppet som homo- eller bisexuell eller som
transperson får dock antas vara förknippat med stora svårigheter.

18. Flyktingars rättigheter
Lagstiftningen erkänner flyktingars rättigheter enligt 1951 års
flyktingkonvention. Regeringen har tidigare varit relativt generös med att ge
fristad till flyktingar och samarbetar med FN:s flyktinghögkommissariat
UNHCR.
Polisen har emellanåt gjort razzior för att samla ihop och utvisa olagliga
invandrare, främst från Etiopien. Detta har ofta skett under brutala former,
och det finns rapporter om misshandel, stöld och våldtäkter från polisens sida i
samband med dessa razzior.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen lagstiftning som tar hänsyn till funktionshindrade personers
situation eller som förhindrar diskriminering mot dem i arbetslivet. Därmed
har personer med funktionshinder stora svårigheter att försörja sig på en
arbetsmarknad där åtminstone 60 procent av den arbetsföra manliga
befolkningen är undersysselsatt eller arbetslös.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Regeringen tillåter bildandet av lokala organisationer för mänskliga rättigheter
och det finns ett fåtal som är verksamma, till exempel Föreningen för
mänskliga rättigheter i Djibouti (Ligue des Droits Humains à Djibouti).
Internationella rödakorskommittén (ICRC) har ett litet kontor med lokal
personal och dess representant i Nairobi besöker Djibouti var tredje månad
och får då i allmänhet tillträde till fängelser och fångläger.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Företrädare från Afrikanska unionens kommitté för mänskliga rättigheter tilläts
för första gången besöka landet år 2000. Företrädarna kunde då möta höga
representanter för regeringen och fick fritt tillträde till fängelser och
organisationer rörande mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter i Etiopien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Etiopien är ett av världens fattigaste länder. Landet ligger på plats 169 av 177 på
FN:s utvecklingsindex. Grundlagen från 1994 tillgodoser förvisso flertalet krav
på respekt för de mänskliga rättigheterna, men verkställigheten brister och
problemen är omfattande. Bristen på demokratiska traditioner och ekonomiska
resurser påverkar genomförandet av grundlagen och lagen.
Rättighetsorganisationer som Amnesty International, Human Rights Watch och
Ethiopian Human Rights Council, EHRCO, rapporterar om upprepade övergrepp
mot enskilda från polis, militär och andra myndighetspersoner samt miliser.
Övergrepp sker i form av utomrättsliga avrättningar, godtyckliga
frihetsberövanden samt tortyr och annan form av omänsklig behandling.
Enligt grundlagen och gällande lagar är landet demokratiskt. Regeringen uppger
sig ha en uttalad målsättning om att befästa demokratin. Lagstiftningen är ofta
ålderdomlig och svåröverskådlig, och rättsväsendet lider svårt av resursbrist.

Etiopien gick till val senast i maj 2005. Regeringskoalitionen EPRDF segrade
samtidigt som oppositionen gjorde kraftfulla framsteg. Å ena sidan utgjorde
valkampanjen och valen ett viktigt framsteg mot pluralismen, då etiopier för
första gången någonsin kunde rösta i ett verkligt flerpartival med en livlig och
öppen debatt inför valdagen. Å andra sidan anklagade oppositionen regeringen
för omfattande valfusk och trakasserier. Oroligheter i juni och november 2005
ledde till att ca tvåhundra människor omkom i Addis Abeba. Massgripanden av
tusentals personer skedde över hela landet.
Efterföljderna av 2005 års val påverkar fortfarande situationen för de mänskliga
rättigheterna i Etiopien. Efter oroligheterna i november 2005 åtalades 131
ledande oppositionsledare, journalister och aktivister från det civila samhället
samt organisationer och tidningar för inblandning i sammandrabbningarna.
Amnesty International betraktade de åtalade som samvetsfångar.
Oppositionspolitiker dömdes till långa fängelsestraff under sommaren 2007 men
benådades och släpptes något senare, efter att de tagit på sig en del av skulden
för händelserna i samband med valen 2005. Fortfarande sitter två företrädare för
enskilda organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i fängelse. Att de
flesta fångar benådades och släpptes fria var positivt och i bästa fall en vändning
av den negativa utvecklingen på MR-området i Etiopien.

Brister som dessa erkänns av regeringen, reformer genomförs och lagstiftning
omarbetas.

Den parlamentariska oppositionen anklagar regeringen för att fortsatt förfölja
och arrestera medlemmar av oppositionen i olika delar av landet, framför allt i
Oromiya.

Åtgärder har vidtagits under det senaste decenniet i riktning mot ökad öppenhet i
det etiopiska samhället. Det finns ett antal enskilda organisationer som arbetar
med mänskliga rättigheter, men de flesta av dem motarbetas av myndigheterna.

Efter 2005 års oroligheter har också större delen av landets privata press stängts
ned, och ett antal journalister och tidningsägare har arresterats.

Internationella Rödakorskommittén, ICRC är verksam och aktiv bland annat i
kontakterna med säkerhetsfångar, men har tvingats lämna Ogadenprovinsen. En
tilltagande självständighet har kunnat noteras hos domstolarna i mindre känsliga
fall, och då särskilt i de större städerna.

Etiopien hamnar på plats 150 av 169 i organisationen Reportrar utan gränsers
pressfrihetsindex. Det finns tecken på att begränsningarna i mediefriheten kan
vara på väg att lätta igen. Tillstånd för landets två första privata radiolicenser
utfärdades 2006. Minst en ny tidning har börjat publicera delvis regeringskritiska
artiklar. I augusti 2007 satt 8 journalister fängslade, vilket är en halvering

jämfört med året dessförinnan. I september 2006 gavs för första gången sedan
valen tillstånd för två offentliga demonstrationer.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Etiopien har ratificerat följande konventioner om mänskliga rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), men inte
något av de fakultativa protokollen.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW). Etiopien har dock reserverat sig mot Artikel 29.1 i konventionen,
som rör tvistlösning mellan stater i händelse av olika tolkningar av
konventionen. Etiopien har inte undertecknat eller ratificerat det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT), men inte det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), men inte de fakultativa
protokollen om barn i väpnade konflikter respektive om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi, vilka heller inte har undertecknats.
- Flyktingkonventionen, med reservation för artiklarna 8, 9, 17.2 samt 22.1.
Även tillhörande protokoll från 1967 har ratificerats.
-Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter (ACHPR) samt
undertecknat stadgans protokoll om inrättande av en afrikansk MR-domstol
respektive om kvinnans rättigheter.
Etiopien har inte undertecknat eller ratificerat Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen, International Criminal Court (ICC).
Etiopien har inte fullgjort sina rapporteringsåtaganden enligt ICCPR, CEDAW,
CERD, ICESCR,CAT eller ACHPR. Anledningen till denna eftersläpning uppges
vara kapacitetsbrist för att utföra dessa uppgifter inom ministerierna. Etiopien
har inlett ett arbete för att komma ikapp med rapporteringen till ICCPR, CERD,

ICESCR, CAT och ACHPR. Projektet sker i samarbete med FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter och syftar främst till att Etiopien i
framtiden skall kunna leva upp till sina skyldigheter att rapportera i tid.
Landets regering säger sig vilja leva upp till sina åtaganden i enlighet med de
internationella konventionerna. Grundlagen är också fullgod i detta avseende.
Problemet är snarast att lagstiftningen i många fall är ålderdomlig och inte har
anpassats till grundlagens innehåll. Rättsvårdande myndigheter saknar ofta
kännedom om internationella åtaganden, och deras kapacitet att fullfölja sina
uppgifter är begränsad på grund av bristande resurser.
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Louise Arbour, besökte Etiopien
i april 2006. Hon träffade regeringsrepresentanter (inklusive premiärminister
Meles), oppositionsföreträdare, det internationella samfundet samt ett antal av de
fängslade oppositionsledarna, journalisterna och representanterna för det civila
samhället.
FN:s oberoende expert på minoritetsfrågor, Gay McDougall, besökte Etiopien i
slutet av 2006. Hon konstaterade att vissa minoritetsgrupper som diskrimineras
och marginaliseras ofta också drabbas av konflikter och påtvingad förflyttning
och har svårt att tillgodogöra sig sina rättigheter.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Trots uttalade ambitioner från statsmakterna förekommer brott mot individens
rättigheter. Enligt det etiopiska rådet för de mänskliga rättigheterna, EHRCO,
ska utomrättsliga avrättningar ha förekommit 2007 bland anat i regionen
Southern Nations, Nationalities, and People’s Region, SNNPR. Där uppges två
personer ha dödats av polis efter att ha deltagit i lokala protester mot
myndigheterna. Ett annat fall rörde en 16-årig pojke som sköts till döds av
regeringens säkerhetsstyrkor efter att ha anklagats för att verka för
organisationen Oromo Liberation Front, OLF. Gripna personer kan bli föremål
för brutal behandling av polisen. Missnöjesyttringar riktade mot myndigheterna i

form av demonstrationer har ibland slagits ned av säkerhetsstyrkorna med stor
brutalitet och många dödsoffer som följd. Demonstrationer förklaras
regelmässigt olagliga och därefter får polisen order att skingra dem. Polisen
påstås sakna utrustning och utbildning att kontrollera demonstrationer vilket
anges som förklaring när polisen använder skjutvapen.

Myndigheternas agerande i samband med oroligheterna i juni och november
2005 föranledde starka reaktioner från givarsamfundet (inklusive Sverige och
EU) som uttryckte ett behov av att se över formerna för utvecklingssamarbetet
med Etiopien. Till exempel stoppades det generella budgetstödet och det har
därefter inte varit aktuellt .

Amnesty International har rapporterat om förekomsten av tortyr mot politiska
fångar, särskilt personer fängslade misstänkta för att stödja de väpnade
grupperna OLF eller Ogaden National Liberation Front, ONLF. Det finns
uppgifter om tortyr i samband med polisutredningar vid centrala
brottsutredningsinstitutionen i Addis Abeba, särskilt när det gäller brott av
politisk natur. EHRCO har rapporterat om försvinnanden, särskilt i
Oromiyaregionen. Human Rights Watch rapporterar om rutinmässigt
användande av olika former av kränkningar av de mänskliga rättigheterna från
myndigheternas sida för att förtrycka och straffa avvikande meningar. Officiellt
förnekas dessa påståenden.

Regeringen utlovade en oberoende undersökning av händelserna i juni och
november 2005. Parlamentet tillsatte en kommission med detta uppdrag i
december förra året. Kommissionens ordförande och vice ordförande såg sig
tvungna att lämna landet. De hävdade senare i media att kommissionen kommit
fram till att omfattande övervåld hade använts samt att premiärminister Meles
uppmanat kommissionen att revidera sina slutsatser två dagar innan rapporten
skulle ha offentliggjorts i juli. I den slutgiltiga officiella, och enligt kritiker
tillrättalagda, rapporten som presenterades för parlamentet uppges att 193 civila
samt sex poliser omkom under oroligheterna i juni och november 2005, medan
763 civila samt 71 poliser skadades. Säkerhetsstyrkornas åtgärder för att
kontrollera situationen anses i rapporten ha varit lagliga och nödvändiga för att
skydda statsskicket samt för att hindra en tilltagande våldsspiral.

Den etiopiska grundlagen förbjuder slaveri och det saknas officiella uppgifter om
att det förekommer i Etiopien. Barnarbete är dock väl känt inom alla sektorer.
Fängelserna är mycket enkla och överbefolkade. Anhöriga får normalt besöka
fångarna och ta med mat och andra förnödenheter.
Alemayehu Fantu, en känd affärsman, arresterades den 5 oktober 2006. Amnesty
International tror att han arresterades för att ha publicerat en oppositionskalender
som uppmanar till civil olydnad. Enligt Amnesty International fanns tydliga
tecken på att Fantu hade torterats när han sågs i rätten den 12 oktober 2006.
Oroligheter uppstod under det dramatiska efterspelet till parlaments- och
regionvalen den 15 maj 2005. Missnöjesyttringar och oroligheter i Addis Abeba i
början av juni och november slogs ned med stor brutalitet av landets
säkerhetsstyrkor. Sammanlagt ska 199 människor ha omkommit samtidigt som
massarresteringar av tusentals personer, inklusive oppositionsledare, ägde rum.
De flesta av dessa har sedermera släppts fria. (Se vidare under avsnitt 5.)

Under våren 2007 attackerades ett kinesiskt oljeföretag i Ogadenprovinsen i
östra Etiopien. Över 70 personer dödades i attacken. Ogaden National Liberation
Front (ONLF) tog på sig skulden för dådet. Därefter inledde den etiopiska
militären en militär operation. I spåren av den militära konflikten har
civilbefolkningen drabbats bland annat genom omfattande brist på livsmedel.
Rapporter från bland andra FN om allvarliga kränkningar av mänskliga
rättigheter förekommer, men det är svårt att bekräfta omfattningen av
kränkningarna. Det finns uppgifter om brända byar, våldtäkter, tortyr,
godtyckliga frihetsberövanden och utomrättsliga avrättningar. Många enskilda
organisationer har tvingats lämna området eller fått sin rörelsefrihet beskuren.
Säkerhetsskäl åberopas för dessa begränsningar. ICRC tvingades lämna området
i juli 2007 efter beskyllningar om samröre med ONLF. Bland andra Amnesty
International rapporterar att personer som flytt från Ogaden till Somaliland i

Somalia har gripits och skickats tillbaka till Etiopien där de enligt Amnesty hålls
fängslade av politiska skäl och riskerar att utsättas för tortyr.
4. Dödsstraff
Domstolarna utdömer ett antal dödsstraff per år för grova brott som t.ex. mord.
Flera dödsstraff har utdömts i rättegångarna mot dem som begick övergrepp
under den förra militärregimen. Dödsdomar verkställs sällan men för första
gången på nio år avrättades i augusti 2007 en person som fällts för ett
uppmärksammat mord våren 2001 på dåvarande chefen för landets
säkerhetstjänst. Verkställande av dödsstraff skall varje gång godkännas av
landets president. Inhemsk opinion mot dödsstraffet saknas.
Presidenten har befogenhet att benåda brottslingar. I samband med det etiopiska
nyåret den 11 september benådade presidenten 17 765 fångar varvid bl.a. ett
antal dödsdömda brottslingar fick sina straff omvandlade till tidsbestämda straff.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden utan laglig grund förekommer bland annat i
samband med militärens insatser mot Al Itihad, ONLF och OLF, vilka är
utpekade av den etiopiska regeringen som terroriströrelser. Om ett attentat i form
av exempelvis en minsprängning inträffar så arresteras ofta lokalbefolkningen i
närheten och beskylls för samarbete med förövarna. De som främst drabbas är
oromer och etniska somalier. Human Rights Watch uppmärksammade i februari
godtyckliga frihetsberövanden av 30-50 studenter, vissa minderåriga, i västra
Oromiya. I samband med gripandena avled minst en person och flera personer
skadades allvarligt.
Arresteringar sker ofta på ett sådant sätt att berörda personer inte ges möjlighet
att ta kontakt med anhöriga eller advokat. Enligt lagen skall häktade personer
inom 48 timmar bli informerade om vad de anklagas för och få möjlighet att
släppas mot borgen. Personer anklagade för särskilt allvarliga brott kan efter
domstols godkännande hållas frihetsberövade i 14 dagar under tiden polisen
genomför undersökningar. I praktiken, och särskilt på landsbygden, respekteras
ofta inte reglerna av polisen. Domstolarnas förmåga att agera begränsas bland

annat av kapacitetsproblem. Fångar kvarhålls ofta i häkte i flera vändor. Det
finns således enligt uppgift totalt ca 70 000 frihetsberövade i Etiopien varav två
tredjedelar uppges sitta kvarhållna i häkte i avvaktan på dom.
ICRC besöker regelbundet ett stort antal fångar i Etiopien, men har inte tillträde
till alla fängelser. Fångar som besöks tillhör kategorierna säkerhetsfångar, det
vill säga personer som tillfångatagits i samband med väpnande oroligheter, till
exempel i Oromiya. Det kan också vara personer som fängslade för svåra brott
begångna under den förra militärregimen. Flertalet av säkerhetsfångarna är
beskyllda för samröre med OLF. Vad gäller kategorin fängslade i samband med
väpnade oroligheter rör det sig ofta om massarresteringar av människor som
befunnit sig i ett område där till exempel OLF genomfört en aktion. Mönstret
tycks här vara att personerna hålls fängslade under några veckor och därefter
släpps de utan rättegång. Antalet personer som sitter fängslade för brott
begångna under den förra militärregimen beräknas uppgå till ett tusental. De så
kallade ”röda terrorn”- rättegångarna som inleddes efter Dergregimens fall 1991
närmar sig avslutande. Rättegången mot de 72 personer som tillhörde
militärregimens regering har avslutats och samtliga åtalade fällts, inklusive den
förre ledaren för militärregimen, Mengistu Haile Mariam, som dömdes för
folkmord i december 2006. Mengistu lever idag i exil i Zimbabwe och väntas
inte utlämnas. Samtliga åtalade fälldes för brott där dödsstraff finns i
straffskalan, inklusive folkmord och massmord. Även om många dömts återstår
ett antal fängslade som alltjämt väntar på dom. Avslutandet av de övriga
rättegångarna väntas få till följd att ett antal personer kommer att släppas ur
fängelse.
Efter oroligheterna i november åtalades 131 ledande oppositionsledare,
journalister och personer från det civila samhället verksamma för de mänskliga
rättigheterna som ansvariga för sammandrabbningarna. Amnesty International
betraktade de åtalade som samvetsfångar. 28 av de åtalade släpptes i april 2007
och åtalet mot dem lades ned. I juli 2007 dömdes 38 personer till långa
fängelsestraff för politiska brott. Den 20 juli benådades samma 38 personer av
presidenten efter att ha undertecknat ett brev och tagit på sig en del av skulden
för händelserna 2005. Flera liknande domar och benådanden följde under

sommaren. Fortfarande sitter två företrädare för enskilda organisationer som
arbetar för mänskliga rättigheter fängslade i väntan på att rättegången, som har
skjutits upp flera gånger, ska avslutas. Rättegångarna har varit öppna och följts
kontinuerligt av det internationella samfundet, genom bland annat
frivilligorganisationer och den svenska och andra ambassader i Addis Abeba.
I samband med oroligheterna i juni och november 2005 (se även avsnitt 3)
skedde massarresteringar av tusentals personer. De flesta tros sedermera ha
släppts fria.
Inrikes och utrikes reserestriktioner förekommer i princip inte. Kravet på
utresevisum avskaffades år 2004. Medborgarna kan få pass på begäran, även om
den myndigheternas handläggning kan vara besvärande.
Två utsända medarbetare vid EU-kommissionens delegation utvisades i oktober
2006 i samband med ett projektbesök i Awassa. Etiopien anklagade dem för att
ha försökt transportera Yalemzewd Bekele, en etiopisk advokat som arbetar för
EU-kommissionen, över gränsen till Kenya. Reaktionen från Bryssel blev
kraftfull då Etiopiens agerande ansågs utgöra ett brott mot Wienkonventionen
om diplomatiska förbindelser. Samtidigt som de utsända medarbetarna utvisades
arresterades Yalemzewd Bekele. Enligt Amnesty International tycks hon ha
arresterats i samband med publiceringen av den oppositionskalender som
uppmanar till civil olydnad. (se också avsnitt 3 om Alemayehu Fantu).
Yalemzewd Bekele har sedermera släppts fri mot borgen.

Ett grundläggande problem är att rättsväsendet är svagt och underdimensionerat.
Bristen är stor på välutbildade domare och försvarsadvokater. Domarna är ofta
unga, oerfarna och dåligt betalda och de som är skickliga övergår snart till mer
lönsam privat praktik. Domstolarna saknar i flertalet fall datoriserade register
och den administrativa hanteringen av mål är omständlig och tidsödande.
Åtalade tvingas ofta tillbringa långa tider i häkte i avvaktan på rättegång.
EHRCO har dokumenterat ett stort antal fall där domstolarnas beslut om att
släppa personer ur häkte inte respekteras av lokala polismyndigheter.
Militärdomstolar förekommer men detaljer kring dessa är svåra att få kunskap
om.
I princip har män och kvinnor samma tillgång till rättsväsendet. I vissa fall är
dock kvinnors möjligheter att få sin sak prövad begränsade, till exempel vad
gäller äktenskapstvister. Beträffande kvinnans rättsliga ställning i samband med
misshandel eller våldtäkt är diskrimineringen uppenbar och rotad i en traditionell
syn på kvinnans roll (se vidare avsnitt 14).
Minimiåldern för att lagföras som vuxen är 18 år. Ungdomar i åldern 15-18 år
skall dömas av särskilda ungdomsdomstolar. Ungdomsfängelse finns i Addis
Abeba, men i övrigt hålls minderåriga fängslade tillsammans med vuxna.
Dessutom uppges 500 oskyldiga barn sitta i fängelse tillsammans med sina
föräldrar som avtjänar straff. Specialutbildning har skett av 200 domare i barnoch ungdomsfrågor för att komma till rätta med problem av detta slag.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen

En ny strafflag antogs förra året efter en lång tids diskussioner.

Domstolarnas oberoende från regeringsmakten är fastställd i grundlagen.
Domare utses och avskedas av de politiskt valda församlingarna. I praktiken
förekommer det dock att myndigheterna manipulerar domstolarna och politiskt
inflytande är ofta svårt att skilja från rättsskipningen. Viss ökad självständighet
hos domstolarna har kunnat noteras i mindre känsliga fall och då särskilt i de
större städerna.

Den etiopiska regeringen överväger åtgärder för en omfattande reformering av
rättssektorn i landet. Ett team av internationella och nationella konsulter tog
2005 fram en förstudie och behovsanalys för rättssektorn. Detta dokument skulle
sedan utgöra grunden för utarbetande av ett reform- och åtgärdsprogram, men
genomförandet har emellertid försenats kraftigt.
Rättegången gentemot Hailu Shawel et al behandlas nedan i avsnitt 8.

Det etiopiska parlamentet godkände under år 2004, efter många förseningar,
utnämningen av en MR-kommissionär och ombudsman för mänskliga
rättigheter. Under år 2005 utsågs dessutom biträdande befattningar samt
ombudsmän för kvinno- respektive barnfrågor. Dessa institutioner skall vara
fristående från myndigheterna och ansvarar inför parlamentet. Tanken är att detta
skall ge större möjligheter för den enskilda individen att framföra klagomål mot
övergrepp från myndigheterna. MR-kommissionen uppges ha tagit emot ett 60tal klagomål från allmänheten samt säger sig ha behandlat samtliga. MRkommissionen har också besökt olika regioner i landet samt genomfört viss MRutbildning. Ombudsmannen rapporterar ha sluthanterat totalt 3 260 fall under
2006. Sammantaget har dock dessa treåriga institutioner ännu inte blivit fullt
operativa.

och anklagades för högförräderi. För närvarande uppges åtta journalister sitta i
fängelse. Ett flertal av de privata tidningar vars utgivning stoppades efter
oroligheterna 2005 var knutna till oppositionen. Dessa tidningar framförde ofta
skarp kritik mot regeringen och särskilt mot premiärministern.

7. Straffrihet
Straffrihet avseende myndighetsmissbruk, särskilt från polisens sida, är vanligt
förekommande. Det finns dock tecken på att disciplinära åtgärder, i form av
bland annat suspendering, blir vanligare. Det förekommer att poliser och
fångvaktare, som begår övergrepp, arresteras och straffas.

Det händer att journalister hålls fängslade och då oftast anklagade för spridande
av falsk information eller för samröre med den så kallade olagliga oppositionen,
ofta rör det sig om OLF. Självcensuren torde ha ökat efter valen 2005 för de
journalister som fortsatt är verksamma inom privat media. Reportrar utan gränser
pekar på klimatet av självcensur inom etiopiska medier som ett allvarligt
problem för yttrandefriheten i landet. De privatanställda journalisterna har en
organisation (Ethiopian Free Press Journalists Association, EFPJA) som är
registrerad hos myndigheterna. År 2005 förekom uppgifter om trakasserier
gentemot företrädare för EFPJA. Ordföranden för EFPJA var en av dem som
efterlystes av polisen misstänkta för att ligga bakom oroligheterna i november
2005. Utöver EFPJA finns det en organisation för journalister som arbetar för
statligt ägda tidningar eller tidningar ägda av EPRDF.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen uppfyller höga krav på yttrande- och pressfrihet. I praktiken
förekommer dock inskränkningar.
Etiopien hamnar på plats 150 av 169 i det pressfrihetsindex Reportrar utan
gränser har sammanställt för 2007. Det är en förbättring jämfört med året innan
vilket huvudsakligen beror på frisläppandet av ett antal journalister som suttit
fängslade sedan oroligheterna i samband med valet 2005.
Det fanns före valen 2005 en tämligen vital fri press med ett trettiotal tidningar
på lokalspråket amharinja, en på lokalspråket tigrinja samt åtta regelbundet
utkommande tidningar på engelska. Efter oroligheterna i november 2005 (se
ovan) genomfördes emellertid begränsningar i pressfriheten för ett antal av de
privata tidningarna. Vidare arresterades såsom nämnts ovan ett antal journalister

En statlig och till regeringen närstående dagstidning ges ut på såväl engelska
som amharinja. Andra tidningar publiceras på de viktigaste lokala språken. Den
sammanlagda upplagan av samtliga tidningar beräknas till drygt 200 000
exemplar. En ny och regeringskritisk tidning har just börjat publiceras veckovis.
I ett land med en befolkning på ungefär 79 miljoner och en läskunnighet
uppskattad till 40 procent (exakta siffror saknas) är det uppenbart att tidningarna
endast når en mycket liten del av befolkningen.

Etermedia kontrolleras av staten. Lagen tillåter privata radiostationer. Tillstånd
för landets två första privata radiolicenser för FM-sändningar har utfärdats.
Begränsningen till FM-sändningar innebär i praktiken att radiolyssnare utanför
Addis Abeba inte kommer att kunna nås av dessa sändningar.
Ett utkast till ny presslag har varit föremål för en intensiv diskussion under de
senaste åren. Det senaste utkastet har nyligen släppts och skall diskuteras innan
parlamentet behandlar det. EFPJA har uttryckt oro för att den nya presslagen

skulle komma att hindra pressens utveckling i Etiopien och innebära
inskränkningar i den hittills uppnådda pressfriheten. Regeringen säger sig ha
tagit intryck av de kommentarer som lämnats. Den del av presslagstiftningen
som behandlar etermedia har antagits och ger regeringen kontroll över dessa
medier.

betraktats som olagligt. Myndigheterna förhindrade vid två tillfällen under 2006
genomförandet av ETA:s generalförsamling i Addis Abeba då allt material
beslagtogs och två företrädare fängslades. De blev enligt uppgift utsatta för
tortyr. Förbundets grundare, Dr Taye Woldesmayat, är åtalad i sin frånvaro
tillsammans med Hailu Shawel et al.

Censur av internet tycks förekomma. Oppositionella webbsidor har varit
avstängda i perioder, vilket regeringen förnekar att man ligger bakom.

Det uppges förekomma omfattande påtryckningar från regeringspartiet att
ansluta sig till partiet. Till exempel undanhålls personer som inte ansluter sig till
regeringspartiet utsäde och andra förmåner.

Befolkningen består i ungefär lika delar av kristna och muslimer.
Religionsutövandet präglas av stor tolerans. Under de senaste åren har det dock
förekommit våldsamma konflikter mellan muslimer och kristna som bland annat
har gällt rätten att uppföra kyrkor och moskéer. Oroligheter mellan muslimer och
kristna med brända kyrkor och moskéer och många dödade förekom under
hösten 2006 i Jimma 50 mil väster om Addis Abeba.
Ett demonstrationsförbud utfärdades efter oroligheterna i juni 2005. Detta förbud
upprätthölls fram till september 2006 när demonstrationstillstånd gavs för ca 250
lastbilschaufförer, som demonstrerade mot nya transportregler och för en
demonstration mot våld mot kvinnor arrangerad av en enskild organisation som
arbetar för kvinnor och barns rättigheter Få demonstrationer genomförs
emellertid i dagsläget.
Grundlagen ger de flesta arbetare rätten att organisera sig i fackförbund.
Undantagna är dock vissa kategorier statstjänstemän, bland annat domare,
åklagare, flyg- och tågpersonal. Cirka 300 000 arbetare är organiserade. Det finns
en rikstäckande arbetstagarorganisation (Confederation of Ethiopian Trade
Unions, CETU) som har ett nära samarbete med myndigheterna.
Medborgarna har rätt att ansluta sig till politiska organisationer med undantag
för de sammanslutningar som av regeringen har stämplats som terroriströrelser
(se vidare avsnitt 6 och 9). Myndigheterna har under lång tid underminerat det
oberoende lärarförbundet (Ethiopian Teachers Association, ETA). Efter att ett
separat regeringskontrollerat ETA upprättades har det ursprungliga ETA

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Etiopien är en federal republik bestående av nio olika etniskt baserade delstater
och två självstyrande städer (Addis Abeba och Dire Dawa). Det federala
parlamentet består av en lagstiftande kammare (House of People’s
Representatives, 547 mandat) som tillsätts genom val och en andra kammare
(House of the Federation, 117 mandat) som utses indirekt av Etiopiens regionala
parlament, och som bland annat ska övervaka tillämpningen av grundlagen, ha
övergripande ansvar för konfliktfrågor samt fördela federala medel till
regionerna. Regionerna har egna regeringar och ett visst oberoende vad gäller
förvaltning, rättsväsende och indrivning av skatt. Ekonomisk utveckling styrs
dock i stor utsträckning centralt av den federala regeringen. Grundlagen ger
minoriteter långtgående rättigheter vad gäller språkliga, religiösa och kulturella
yttringar.
Enligt grundlagen är landet demokratiskt. De demokratiska traditionerna och
institutionerna är dock svaga, men har stärkts under det senaste decenniet. Det
återstår fortfarande att se vilken långsiktig effekt händelserna efter 2005 års val
kommer att ha på utvecklingen i landet. Regeringen uppger sig ha en uttalad
målsättning om att befästa demokratin. Kritiker inom oppositionen ifrågasätter
detta och menar att EPRDF inte är redo för demokrati.
Etiopien höll allmänna val till de regionala och det federala parlamentet den 15
maj 2005. Av de 27 miljoner väljare som hade registrerats deltog ungefär 85
procent i valet. Oppositionen medgavs ett betydligt större offentligt utrymme än

vid tidigare val. Oppositionen gjorde också avsevärda framsteg dels genom att
enligt det slutgiltiga resultatet erövra knappt en tredjedel av platserna i
parlamentets lagstiftande kammare (jämfört med några fåtal procent i det
avgående parlamentet), dels genom att vinna borgmästarvalet i Addis Abeba.
EPRDF segrade dock i det federala valet genom att erhålla 327 av 547 mandat.
Oppositionskoalitionerna CUD och UEDF erhöll 109 respektive 52 mandat
medan oppositionspartiet OFDM erhöll 11 mandat. Majoriteten av övriga
mandat gick till partier som är EPRDF närstående. EPRDF och närstående
partier dominerar samtliga mandat i federationsförsamlingen.
Regeringen hade accepterat närvaro av internationella valobservatörer inför och
under valen den 15 maj 2005. Sammanlagt närvarade ungefär 300 internationella
observatörer. EU:s valobservatörsmission och organisationen Cartercentret
framhöll såväl positiva som negativa inslag. Debatten och oppositionens
utrymme i media inför valdagen tillhörde de positiva inslagen och medförde att
de etiopiska väljarna för första gången i landets historia kunde delta i ett verkligt
flerpartival. Perioden efter den 15 maj, som bland annat inkluderade en process
för att hantera klagomål om valfusk i ett antal valkretsar, ansågs dock vara
bristfällig i ett flertal avseenden. Det framhölls att processen inte var tillräcklig
för att på ett rättvist sätt kunna lösa de hundratals klagomål som skulle hanteras.
Omval kom att hållas i 31 valkretsar den 21 augusti varvid EPRDF erhöll
samtliga mandat. Oppositionen hävdar att omfattande valfusk och trakasserier
förekom även under dessa omval. Perioden efter valdagen utmärktes av politiska
spänningar och uppgifter om trakasserier samt arresteringar av
oppositionsmedlemmar (se även ovan om oroligheterna i juni och november).
Delar av CUD valde att inte ta plats i det nya parlamentet. CUD tog inte heller
över borgmästarposten i Addis Abeba. UEDF och OFDM valde att ta plats i
parlamentet redan från början. Under 2006 har nya procedurregler för
parlamentet antagits i konsensus varigenom bland annat ett revisionsutskott där
oppositionen ska ges ordförandeposten ska inrättas. Vidare ska en gemensam
kommitté inrättas där konsultationer ska ske om parlamentets dagordning.
Oppositionen ska också få bestämma dagordningen under en timme varje månad.

Oppositionen har tillfälle att utmana regeringsföreträdare vid parlamentets
frågestund.
Sammansättningen av valmyndigheten National Election Board, NEB, är en
viktig fråga för oppositionen. NEB har efter nominering av premiärministern
utsetts av parlamentet i juli i år och anses av oppositionen vara regeringen
närstående.
Kvinnor deltar i det politiska livet men är kraftigt underrepresenterade. Av 21
ministrar i regeringen är endast två kvinnor medan drygt 20 procent av
ledamöterna i parlamentet är kvinnor. Det senare är en kraftig ökning jämfört
med det avgående parlamentet där knappt 8 procent var kvinnor. 21 kvinnor
sitter i federationsförsamlingen medan 3 av 14 domare i högsta domstolen är
kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslöshet är ett ökande problem som främst drabbar städerna. Detta beror
delvis på den låga urbaniseringsgraden (i städerna har det dock uppgetts att så
många som var fjärde person i arbetsför ålder saknar arbete). De arbetslösa
utgörs främst av unga människor i åldrarna upp till 25 år, varav fler kvinnor än
män. Till detta kommer en hög grad av undersysselsättning bland dem som
försörjer sig som daglönare eller inom den informella sektorn. Varje år avslutar
90 000 – 100 000 elever sekundärskola efter 10-12 års utbildning. Av dessa får
ungefär 65 000 plats vid universitet eller annan vidareutbildning. För flertalet av
återstoden återstår tillfälligt arbete eller arbetslöshet. Konkurrensen om lediga
arbeten är stor och diskriminering kan förekomma. Det är dock inte känt att
diskriminering på grund av kön eller etnisk härkomst skulle vara vanligt
förekommande
Etiopien har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter.
Löneläget är mycket lågt. För statligt anställda är den fastställda minimilönen

230 birr per månad (cirka 180 kronor) vilket är långt ifrån tillräckligt för att
försörja en familj. I vissa sektorer kan minimilönen dock vara högre. Lagen
fastställer att arbetsveckan får vara högst 48 timmar, men för många
privatanställda är den åtskilligt längre. Arbetsförhållandena är undermåliga på
många arbetsplatser.
Den etiopiska lagstiftningen förbjuder tvångsarbete. Det har dock tidigare
förekommit rapporter om att tvångsarbete använts som bestraffning. Barnarbete
är väl känt inom alla sektorer. (Se vidare avsnitt 3.)
EHRCO rapporterar om ett stort antal fall av offentliganställda som avskedats
utan grund, med hänvisning till disciplinära problem. De verkliga skälen
förmodas vara politiska. Oppositionsföreträdare hävdar också att deras
anhängare straffas genom att de avskedas eller omplaceras.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovården är bristfällig och förhållandena är värst på landsbygden.
Diskriminering på etnisk eller annan grund tycks inte vara utbredd, men
hälsovården är sämre utbyggd i de mest avlägsna regionerna. Sedan en tid sker
en utbyggnad av hälsovården. Takten är dock sådan att det inte finns tillgängliga
mänskliga och ekonomiska resurser för drift, och många kliniker står därför
tomma. Av statsbudgeten för budgetåret 2006/2007 användes total 11,6% procent
för hälsovård, med stora regionala skillnader (t.ex. Gambella över 25% och
Somali omkring 7% där flertalet invånare utgörs av pastoralister). De offentliga
hälsoutgifterna per capita har ökat med 8% per år från 2001/2002 till 2006/2007,
men de totala utgifterna per capita ligger ändå långt under
världshälsorganisationen WHO:s rekommendationer.
Etiopien har världens tredje största antal invånare smittade av hiv (efter
Sydafrika och Indien). Enligt en särskild utredning 2006/2007 beräknas hivförekomsten till 2,1% (i städerna 7,7%, på landsbygden 0,9%). Åtgärdsprogram
finns, men tillräckliga resurser saknas.

Målet från 2006/2007 är att ge 105 000 smittade behandling med
bromsmediciner; behandlingen idag uppges nå nära 75 000 personer.
12. Rätten till utbildning
Etiopien har ratificerat konventionen för barnets rättigheter samt undertecknat
Jomtiendeklarationen. Undertecknandet av Jomtiendeklarationen innebär att
landet har förbundit sig att ha grundläggande utbildning för alla barn senast
2015.
Grundskolan (grundskolan) i Etiopien är åttaårig. Av barn i skolåldern är ungefär
82 procent av pojkarna och 73 procent av flickorna inskrivna i grundskolan
(2005/2006), vilket ger omkring 77% för båda könen. Att ha genomgått fyra års
skolgång är ett internationellt mått på livslång läs- och skrivkunskap. Endast
omkring hälften av dem som börjar i första klass når femte klass (2005/2006),
medan ungefär en tredjedel fullt ut genomför den åttaåriga skolgången. Att gå i
skolan är kostnadsfritt men skrivböcker, skoluniformer och ofta även
skolunderhåll betalas av föräldrarna, vilket utgör en stor utgift för många fattiga
föräldrar som därför ofta inte har råd att ha kvar barnen i skolan. Av
statsbudgeten 2001/02 användes 14 procent till undervisning medan andelen av
löpande utgifter för utbildning beräknas till över 25 procent för statsbudgeten
2007/08.
Sekundärskolan är fyraårig. Endast 13,2 procent av ungdomarna är inskrivna
(2006/2007), med en stor övervikt för pojkar (15,5%) jämfört med flickor
(10,7%). De två första klasserna är sammanhållna medan de avslutande två är
uppdelade i en universitetsförberedande gren, där cirka en tredjedel av eleverna
går, samt en yrkesförberedande utbildning. Endast i Addis Abeba råder det
balans mellan könen, i vissa regioner är pojkarnas övervikt stor. På landsbygden
missgynnas flickorna av flera anledningar varav den största antas vara att de i
större utsträckning än pojkarna tvingas hjälpa till med hemmets sysslor.
Många går i skolan i skift. Antalet barn i skolan varierar kraftigt mellan regioner
liksom mellan stad och landsbygd. I synnerhet på landsbygden är bristen på
skolor ett problem. Det är inte ovanligt att det i städerna förekommer klasser

med upp till 150 elever. Ett beslut har fattats om att avsluta skiftesgång i skolan,
vilket riskerar medföra ännu större klasser i fortsättningen. De skolor som har
kunnat byggas ut övergår nu till heldagsundervisning.
På skolnivå saknas sammanhållen utbildning och information om mänskliga
rättigheter.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Det stora flertalet i den etiopiska befolkningen åtnjuter inte en tillfredsställande
levnadsstandard. Medellivslängden är 47,6 år. Fattigdomen är utbredd (50
procent av befolkningen lever i absolut fattigdom; regeringen beräknar att 31
procent lever på mindre än 0,45 USD/dag) och bristerna på bostäder,
livsmedelsförsörjning och tillgång till sociala tjänster är omfattande. 85 procent
av befolkningen lever av primitivt småjordbruk på landsbygden. Endast 22
procent har tillgång till rent vatten (lägst andel i hela Afrika söder om Sahara).
Endast 13 procent av befolkningen bor i områden som har tillgång till
elektricitet. Flertalet bor isolerade, 75 procent av befolkningen på landsbygden
bor mer än sex timmars gångväg från en allvädersväg. Etiopien har kroniska
underskott i sin livsmedelsförsörjning.
Myndigheterna uppges genomföra tvångsförflyttningar av människor utan
kompensation eller tillräcklig förvarning när mark behöver användas för
offentliga ändamål. I maj rapporterade organisationen Action Professionals for
the People (APAP) att dryga hundratalet familjer med kort varsel
tvångsförflyttats från sina hem i Addis Abeba utan att ha erbjudits kompensation
eller annan bostad. APAP företräder vissa av familjerna men fallen prövas av ett
kvasijudiciellt organ utan möjlighet till överklagande.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Etiopien har ratificerat FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor (CEDAW). I grundlagen ges jämställdhet mellan
könen stor vikt. I praktiken är dock kvinnans ställning mycket svag. För att höja

kvinnans status antog regeringen 1993 en nationell policy som bland annat syftar
till att öka kvinnors tillgång till arbete och till sociala tjänster. I varje region skall
ett kontor med ansvar för kvinnofrågor finnas. Handlingsprogrammet tycks dock
inte ha någon större effekt på utvecklingen, och i regionerna är nämnda kontor
svaga. Ett tillskott i den nya regeringen, som premiärminister Meles presenterade
i oktober 2005, var ett nyinrättat ministerium för kvinnofrågor. Två av 21
ministrar och drygt 20 procent av ledamöterna i parlamentet är kvinnor. Det
senare är en kraftig ökning jämfört med det avgående parlamentet där knappt 8
procent var kvinnor.
Flickor har sämre tillgång till utbildning än pojkar och medan knappt 34 procent
av kvinnorna kan läsa är motsvarande siffra för männen knappt 50 procent. Män
lämnar ofta sina familjer utan att ta ansvar för deras försörjning. Kvinnors
inkomster beräknas uppgå till hälften av männens.
Kvinnors och unga flickors situation är fortfarande mycket utsatt, även i
städerna. Kvinnomisshandel, liksom våldtäkt, är mycket vanligt förekommande.
Enligt en studie som Världshälsoorganisationen, WHO gjorde i en etiopisk
region 2005, har 71% av etiopiska kvinnor utsatts för någon form av våld från en
närstående man. Många kvinnor känner inte till sina lagfästa rättigheter vid dessa
brott. Enligt en UNFPA-rapport tror nio av tio kvinnor att män har rätt att
misshandla sina fruar. Flickor gifts ibland bort i mycket unga år genom
arrangerade äktenskap och havandeskap i tidig ålder är vanligt. Förhållandena
för kvinnor är sämst på landsbygden. Sedan 1997 får kvinnor möjlighet att
arrendera mark (all mark tillhör staten och måste därför arrenderas). Ny regional
familjelagstiftning antogs i flera regioner 2000. Regionerna har utrymme att
lagstifta på området så länge lagstiftningen inte motsäger grundlagen, vilken
bland annat ger kvinnor och män lika rättigheter inom äktenskapet och i
arvsfrågor. I en region tillåts månggifte för män, och på den punkten finns inget
angivet i grundlagen.
Kvinnlig könsstympning och bortförande av unga flickor för tvångsäktenskap
faller i Etiopien under begreppet “skadliga traditionella beteenden”, som är
förbjudet enligt lag. Den etiopiska regeringen kan inte sägas vara aktivt drivande

i frågan, men har vidtagit vissa åtgärder mot könsstympning via
utbildningssystemet och massmedia. Regeringen stödjer också enskilda
organisationers arbete mot skadliga sedvänjor. Organisationen NCTHP (National
Committee on Traditional Harmful Practices) beräknar att 90 procent av
kvinnorna i Etiopien blir könsstympade, medan en undersökning av
hälsoministeriet från 2005 uppger att andelen skall ha minskat från 80 procent
till 74 procent. Dessutom uppges att andelen kvinnor som stödjer tillämpningen
av könsstympning skall ha minskat från 60 procent till 29 procent.
Det sker en alltmer omfattande förmedling av och handel med unga kvinnor,
ibland flickor, till framförallt länderna i Mellanöstern. Dessa kvinnor hamnar
ofta i arbete som hembiträden. Det finns vittnesmål om att de i många fall
utnyttjas av arbetsgivarna, såväl sexuellt som i form av oskäliga arbetstider och
hög arbetsbelastning.
15. Barnets rättigheter
Regeringen uppmuntrar enskilda organisationer, såväl internationella som
inhemska, att arbeta med barn. Det finns ett växande intresse hos olika
myndigheter att bättre ta tillvara barnens intressen och år 2005 tillsattes en
biträdande befattning för barnfrågor under ombudsmannainstitutionen (se avsnitt
5 ovan).
Som nämnts ovan går långt ifrån alla barn i skolan, bland annat därför att
tillräckligt antal skolor saknas och föräldrarna använder barnen som arbetskraft i
jordbruket. Antalet gatubarn har uppskattats till 200 000 i Addis Abeba, och
anses öka. Vidare tros 4,8 miljoner barn vara föräldralösa (cirka 13 procent av
samtliga barn i landet). Tvångsarbete för barn förekommer. Barnprostitution ökar
i omfattning. Det finns uppgifter om att 60 procent av alla prostituerade är
mellan 16 och 25 år gamla. Sexuellt våld mot barn är inte ovanligt. Som nämnts
ovan förekommer barnäktenskap, särskilt på landsbygden. Handel med barn över
gränserna till grannländerna förekommer. Priset för ett barn kan vara så lågt som
ett par US-dollar, och Internationella migrationsorganisationen, IOM, uppskattar
att ungefär 20 000 barn varje år säljs av sina föräldrar.

Fattigdomen kan sägas vara orsak till att många barn i Etiopien berövas sin rätt
till mat, rent vatten och sjukvård. Ett av sex barn i landet dör innan det fyllt 5 år
och undernäring är orsak till hälften av dödsfallen.
Traditionella sedvänjor som tidiga giftermål och könsstympning av flickor är
vanliga (se vidare avsnitt 14).
Den lagliga åldern för militärtjänst är 18 år, och försvarsministeriet har gjort
ansträngningar för att säkerställa att inga rekryter är yngre. Militären har erkänt
att det förekommit att yngre pojkar rekryterats i början av kriget mot Eritrea,
men detta sägs nu ha upphört. Födelseregistrering saknas emellertid.
Det förekommer att minderåriga hålls fängslade (se vidare avsnitt 5).
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Som nämnts ovan är Etiopien en federal stat, där grundlagen uttryckligen
uppmuntrar möjligheterna för varje etnisk grupp att bevara sin särart. I
parlamentet sker översättning till de större språken och etermedia har
utsändningar på dessa.
Landet har 83 erkända olika etniska grupper, alla med egna språk, varav drygt
50 enbart i den södra regionen. Antalet sammandrabbningar mellan etniska
grupper bland annat i konflikter om naturresurser förefaller öka. Bakgrunden är
befolkningstillväxten på landsbygden i förening med begränsad tillgång på mark
och vattenresurser och en svår brist på livsmedel.
Den största etniska gruppen i landet är oromer som utgör cirka 40 procent av
befolkningen. Denna grupp har klagat över att ha utsatts för försummelse och
diskriminering av regeringen. De rättsövergrepp som nämnts ovan i avsnitt 6, har
begåtts huvudsakligen mot grupper som sägs ha givit stöd till OLF, som
regeringen betecknar som en terroriströrelse syftande till oberoende för
oromerna.

Under 2006 förekom som många gånger tidigare sammandrabbningar i
gränsregionen mot Kenya mellan borena- och gujistammarna. Rapporter om
etniskt relaterade sammandrabbningar mellan studenter vid ett par olika
universitet förekom under augusti månad 2006.
FN:s oberoende expert på minoritetsfrågor, Gay McDougall, besökte Etiopien
2006. Hon konstaterade att vissa minoritetsgrupper som diskrimineras och
marginaliseras ofta också drabbas av konflikter och påtvingad förflyttning och
har svårt att tillgodogöra sig sina rättigheter. En del grupper, inklusive
pastoralister, lever i extrem fattigdom och osäkerhet vad gäller tillgång till mat
och vatten. En del av de minsta minoritetsgrupperna i Etiopien riskerar till och
med att försvinna som distinkta grupper på grund av förhållanden som miljö,
social och politisk press samt processer som assimilerar dem i samhället.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagen föreskriver förbud mot "sodomi", men några domar enligt denna lag har
inte avkunnats. Öppet homosexuella förhållanden tycks inte förekomma.
Betydande svårigheter skulle sannolikt drabba den som öppet manifesterar sin
homo- eller bisexuella läggning eller sin transpersonlighet.
18 Flyktingars rättigheter
Etiopien har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention och har varit generöst
med att ge fristad till flyktingar från grannländerna. Flyktingsituationen på
Afrikas horn och i Etiopien domineras av flyktingströmmar från Somalia. Enligt
UNHCR uppehåller sig ca 80 000 somalier i Etiopien. Cirka 16 000 somalier har
vistats i Etiopien en längre tid, uppskattningsvis sedan år 1991. Cirka 40 000
somalier är registrerade av UNHCR som flyktingar och är hänvisade till två
flyktingläger i Gode (16 000 somalier) och i Jijiga (24 000 somalier) i Etiopien.
UNHCR rapporterar att de somalier som är bosatta i dessa läger ej erhåller
flyktingstatus av Etiopien. UNHCR uppger att de somalier som beger sig till
huvudstaden Addis Abeba har som målsättning att besöka utländska
beskickningar för att ansöka om uppehållstillstånd i Europa eller i Nordamerika.
I väntan på att ansökningarna avgörs tvingas somalierna leva utan rättslig status
och under svåra förhållanden i stadens utkanter.

Tusentals människor har med tvång kastats ut från Etiopien till Eritrea och
tvärtom. Av dessa lever de flesta i Tigray i norr, men också i regionen Amhara
och i Addis Abeba, flertalet under svåra förhållanden. Myndigheterna har börjat
vidta åtgärder för att försöka integrera dem i samhället. I april 2006 repatrierades
164 etiopier från Eritrea till Etiopien genom ICRC:s försorg. Samtidigt
repatrierades 7 eritreanska medborgare från Etiopien till Eritrea.
Ett stort antal eritreaner lever fortfarande i Etiopien och betraktas som
utlänningar vars uppehållstillstånd måste förnyas årligen. Deras situation präglas
av osäkerhet, och administrativa övergrepp sägs förekomma när deras
uppehållstillstånd skall förnyas. Myndigheterna införde dock under året nya
bestämmelser som gör det lättare för eritreaner, som levt under lång tid i
Etiopien, att ansöka om, och få, etiopiskt medborgarskap.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det beräknas finnas sex miljoner personer med funktionshinder, varav 800 000
har psykiska funktionshinder (men det finns endast ett mentalsjukhus och fem
utbildade psykiatriker) i Etiopien. Enligt grundlagen har personer med
funktionshinder samma rättigheter som den övriga befolkningen. I praktiken ges
dock personer med funktionshinder mycket begränsad hjälp och i de flesta fall är
personer med funktionshinder hänvisade till tiggeri för sin försörjning.
Det finns enskilda organisationer som arbetar med att ta fram proteser och andra
hjälpmedel, men effekten av deras arbete är begränsad. Behovet av de enskilda
organisationernas arbete har ökat kraftigt efter kriget, då många soldater och
civila har drabbats av minskador.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns en enskild organisation som arbetar med att bevaka brott mot
mänskliga rättigheter i Etiopien och som är registrerad av myndigheterna:
Etiopiska rådet för de mänskliga rättigheterna, EHRCO. Det bör samtidigt
noteras att EHRCO är en omdiskuterad och av myndigheterna ifrågasatt
organisation. Vidare finns en organisation som effektivt bistår kvinnor och barn i
svårigheter med rättsväsendet: Ethiopian Womens’ Lawyers Association, EWLA.

En tredje organisation vid namn Action Professionals Association for the People,
APAP, arbetar med ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
vidareutbildning av jurister inom domstolsväsendet samt upprättar
rättshjälpscenter inom fängelserna. Ytterligare en organisation är Justice For AllPrison Fellowship Ethiopia, JFA-PFE, som bl.a. arbetar för att förbättra
situationen i landets fängelser. Sverige stödjer bland annat ovan nämnda
organisationer tillsammans med ett antal andra givare.
Därutöver finns ett stort antal både inhemska och internationella organisationer
som arbetar med till exempel barn och personer med funktionshinder.
Det finns en procedur inom Justitieministeriet för registrering av enskilda
organisationer, inklusive organisationer verksamma för de mänskliga
rättigheterna, i Etiopien. Denna procedur anses mycket tidskrävande och
byråkratisk även om den förenklats något under det senaste året. Det saknas i
dagsläget en lagstiftning som reglerar de här organisationernas verksamhet.
Lagstiftning är dock under utarbetande. Förhållandet mellan enskilda
organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och de etiopiska
myndigheterna har ofta varit ansträngt. Enskilda organisationer klagar ofta över
att de motarbetas av myndigheterna. Anklagelser om trakasserier, såsom
indragning av tillstånd och fängslande av ledarna, förekommer också.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
FN:s utvecklingsprogram, UNDP, samordnar för närvarande stöd från flera
givare, inklusive Sverige, för att stärka parlamentet, valmyndigheten NEB,
kommissionären för de mänskliga rätttigheterna, ombudsmannainstitutionen
samt Etiopiens etik- och antikorruptionskommission. Flera givare, däribland
Sverige, ger stöd till inhemska organisationer för upplysningsverksamhet om
mänskliga rättigheter. ICRC arbetar med att utbilda personal inom militären och
polisen i mänskliga rättigheter.
Ett flertal givare har förklarat sig villiga att stödja genomförandet av regeringens
rättssektorreform. Genomförandet har dock försenats kraftigt. Sverige har

tillsammans med UNDP finansierat det första steget på väg mot denna reform –
en förstudie och behovsanalys av rättssektorn.
Sverige stödjer därutöver nio olika paraplyorganisationer med 155
medlemsorganisationer inom det civila samhället över hela landet. Ett flertal av
dem är aktiva med projekt inom områdena mänskliga rättigheter och demokrati,
avseende till exempel barnets rättigheter, kvinnlig könsstympning, sexuell och
reproduktiv hälsa inkl hiv/aids samt miljöfrågor.

Mänskliga rättigheter i Somalia 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den politiska ordning som råder i Somalia bygger på en interimsstadga
(Transitional Federal Charter) som utgör grundstomme i fredsuppgörelsen från
2004. En ny grundlag ska tas fram till 2009, då också en folkomröstning och
allmänna val förutses lägga grunden för en ny politisk ordning.
Situationen för de mänskliga rättigheterna (MR) utmärks av att fred och
stabilitet inte kunnat åstadkommas, trots avsikterna i interimsstadgan.
Säkerhetsläget, som präglas av politiskt våld, klanfejder och utbredd
brottslighet, försämrades under året. Övergångsregeringen (Transitional
Federal Government, TFG) kontrollerar endast delar av landet och kan inte
garantera efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna.
I början av året kullkastade en koalition av regeringsstyrkor och etiopisk trupp
den islamiska domstolsrörelse som under en period av 2006 behärskat
betydande delar av Somalia. 1 Kort efter domstolarnas fall riktades ett väpnat
uppror mot regeringen och den etiopiska truppnärvaron. Två större
sammandrabbningar ägde rum under april-maj och november, men mindre
sammandrabbningar äger rum kontinuerligt, med dagliga incidenter. Många
civila dödas eller har skadats i striderna.
Både MR-kränkningar, begångna av regeringen eller dess företrädare, och
andra våldsdåd fortsätter att gissla befolkningen. Övergrepp i form av
summariska avrättningar och godtyckliga frihetsberövanden, våldtäkt,
1 I denna rapport används benämningarna Somalia som syftar på hela landet,
södra och centrala Somalia som syftar på de områden som nominellt är under
TFG:s kontroll, därutöver Puntland som är en del av södra och centrala Somalia
men med visst självstyre samt slutligen Somaliland som velat bryta sig ut ur
Somalia. kidnappningar, inklusive av hjälparbetare, fördrivning av
civilbefolkning,

inskränkningar i yttrandefriheten och oproportionerligt våld mot civila
rapporteras. Politiska mord och godtyckliga frihetsberövanden har ökat i
omfattning. Personer verksamma inom medierna utsätts för en kampanj av
hot, övergrepp och mord. Politiska motiv, sedvanerätt (xeer) och shariarätt är i
praktiken ofta överordnade de mänskliga rättigheterna, vilket resulterar i
straffrihet för brott mot de mänskliga rättigheterna och den internationella
humanitära rätten.
Något enhetligt nationellt rättssystem existerar inte i Somalia och året präglades
av bakslag för rättsstatens principer. Under 2007 tillämpades dödsstraffet för
första gången sedan övergångsregeringen bildades år 2004.
Det försämrade säkerhetsläget och sammandrabbningarna i framförallt
Mogadishu, har resulterat i att antalet internflyktingar uppskattas ha ökat från
400 000 till cirka en miljon. FN betecknade vid årets slut den humanitära krisen
i Somalia som den mest akuta i Afrika under året.
Den svåra situationen i Somalia har gjort att tusentals människor flyr landet.
Människosmugglingen har ökat och många flyr till Jemen i överlastade
bräckliga farkoster från Puntland, som blivit flyktväg också för personer från
andra länder på Afrikas Horn, främst Etiopien. Under 2007 beräknas närmare
1 500 personer ha förlorat livet under överfärden från Puntland medan drygt
28 000 lyckades ta sig över Persiska viken.
I Somaliland, där etableringen av demokratiska institutioner kommit längre än i
övriga Somalia, kan tecken på en försämring av respekten för de mänskliga
rättigheterna noteras. Bilden är också blandad i Puntland.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Somalia har ratificerat följande internationella instrument:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt. Tilläggsprotokollet om
avskaffandet av dödsstraffet har varken undertecknats eller ratificerats.

- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT). Tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr har varken undertecknats eller ratificerats.
Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW) har varken undertecknats eller ratificerats. Detsamma gäller
tilläggsprotokollet om enskild klagorätt. Konventionen om barnets rättigheter
(CRC) har undertecknats tillsammans med tilläggsprotokollet om barn i
väpnade konflikter, men inte ratificerats. Tilläggsprotokollet om handel med
barn har varken undertecknats eller ratificerats. Det har heller inte
konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder eller
konventionen mot påtvingade försvinnanden.
Somalia har ratificerat den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens
rättigheter, flyktingkonventionen. Romstadgan för Internationella
brottmålsdomstolen (ICC) har varken undertecknats eller ratificerats.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det politiskt motiverade våldet har ökat i stora delar av landet. Brottsligheten
har också brett ut sig. Allra svårast är situationen i södra och centrala Somalia, i
synnerhet i och kring huvudstaden Mogadishu, där enligt uppgift drygt 6 000
civila förlorade livet till följd av det okontrollerade våldet.
Övergrepp mot civila har utförts av en rad aktörer. Anklagelser riktas mot
privata miliser, miliser tillhörande myndighetspersoner, den Nationella
säkerhetstjänsten(NSA), TFG:s väpnade styrkor, polis, etiopisk trupp samt
grupper tillhörande den islamiska väpnade oppositionen (al-shabaab).
Under våren och hösten skedde krigshandlingar inne i Mogadishu. Betydande
civila förluster följde. Organisationen för de mänskliga rättigheterna Human
Rights Watch rapporterar att alla parter under denna period begick övergrepp.

Massarresteringar, misshandel och summariska, eller utomrättsliga,
avrättningar av civila och av påstådda motståndsmän ska ha förekommit.
Bortom övergrepp som påstås utövade av somaliska institutioner finns
uppgifter om att etiopisk trupp avrättat grupper av män, samt i något fall
mördat minderåriga. Anklagelserna om övergrepp begångna av den etiopiska
armén förnekas från officiellt etiopiskt håll.
I andra delar av landet har laglösheten och kriminaliteten också ökat.
Övergrepp mot civila har i dessa områden begåtts av löst sammanhållna
milisgrupper, beväpnade ungdomsgäng och andra kriminella, ofta med
ekonomiska motiv. Slutsatsen är att den somaliska regeringen (TFG) inte lever
upp till skyldigheten att skydda den egna befolkningen.
Runt årsskiftet 2007-2008 stod det klart att omkring 600 000 nya
internflyktingar skapats till följd av stridigheterna. FN betecknade i början av
hösten den humanitära situationen i Somalia som den för närvarande värsta i
Afrika. Många har också flytt landet.
Politiskt motiverade mord och utomrättsliga avrättningar har ökat i omfattning,
utförda i synnerhet av den islamistiska motståndsrörelsen, shabaab.
Myndighetspersoner samt företrädare för somaliska medier är särskilt utsatta.
Mord och utpressning mot journalister och andra medierepresentanter nådde
en kritisk nivå under 2007 i södra och centrala Somalia. Åtta journalister
mördades under året.
Förhållandena i fängelserna är fortsatt svåra. Antalet fångar överskrider vida
kapaciteten, även om man i Somaliland försöker förbättra situationen för
frihetsberövade. Barn förvaras många gånger i samma cell som vuxna.
Den nationella övergångsstadgan i Somalia och Somalilands grundlag förbjuder
användningen av tortyr. Enligt Puntlands stadga kan personer utsättas för

tortyr om domen utfärdats av en islamsk domstol. Rapporter om tortyr är
ovanliga, men uppgifter om att frihetsberövade misshandlas är vanliga.

säkerhetstjänsten, och banditgäng. Frihetsberövanden varar ofta kortare tid,
men uppgifter om försvinnanden förekommer.

I början av året fick arresteringarna i Kenya av närmare 140 personer som
flydde kriget i Somalia internationell uppmärksamhet. Personerna ansågs
utgöra en säkerhetsrisk och somliga påstods tillhöra terroriströrelsen al-Qaida.
En grupp om åtminstone 85 personer transporterades i hemlighet från Kenya
tillbaka till Somalia. I gruppen förekom tre svenska medborgare samt en
person med permanent uppehållstillstånd i Sverige. Somaliska myndigheter
deporterade därefter ett antal av dessa personer till Etiopien.

När det gällde frihetsberövanden utförda av myndigheterna tas besluten i de
flesta fall inte av domstolar utan av så kallade regionala säkerhetskommittéer,
bland annat i Mogadishu/ Benadirregionen. Godtyckliga frihetsberövanden
förekommer även i Somaliland och Puntland.

Våldet mot kvinnor i Somalia har ökat. Kvinnor som flyr våldet i Mogadishu är
särskilt utsatta, bland annat för våldtäkt som rapporteras öka. Övergreppen
äger ofta rum när kvinnorna passerar vägspärrar tillhörande olika grupper,
inklusive myndigheterna.
4. Dödsstraff
För första gången sedan år 2004, då den somaliska övergångsregeringen
grundades, utmättes och verkställdes dödsstraffet i Somalia. Två män
anklagade för att ha dödat regeringssoldater och/eller en regeringstjänsteman
avrättades efter några dagars rättegång. De anklagade hade varken tillgång till
försvarsadvokater eller möjlighet att överklaga beslutet.

I Somaliland ökar spänningarna inför de allmänna val som ska hållas år 2008.
Flera uppmärksammade fall av arresteringar och domar har förekommit mot
personer som anklagas för att bryta mot uppgörelsen om en begränsning av
antalet politiska partier eller för att kritisera enskilda regeringsmedlemmar,
inklusive presidenten.
Möjligheten att fritt röra sig i landet försämras avsevärt till följd av
säkerhetsläget i landet. Olika grupper upprättar tillfälliga vägspärrar i delar av
södra och centrala Somalia, där människor krävs på pengar eller tillhörigheter.
Etiopiska och kenyanska myndigheter har stängt luftrummen till Somalia med
påföljd att det blir svårare att ta sig ut ur landet. Landgränsen till Kenya har
också stängts.

Som en del av sedvanerätten förekommer också så kallad blodshämnd.
Blodshämnd innebär att den drabbade familjen kan utkräva och utföra
dödsstraffet av en gärningsman som begått mord eller varit otrogen.
Dödsstraff kan också användas för tillämpad homosexualitet.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Fortfarande existerar inget enhetligt nationellt rättssystem i Somalia. Den
nationella övergångsstadga som ligger till grund för övergångsinstitutionerna
talar om en oberoende rättsapparat, men föga har gjorts för att skapa ett sådant
rättssystem. Tvärtom präglades år 2007 av bakslag för rättsstatens principer,
både i södra och centrala Somalia och i Somaliland.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Förekomsten av godtyckliga frihetsberövanden har ökat i södra och centrala
Somalia och genomförs enligt uppgifter av ett flertal grupper: miliser
tillhörande övergångsregeringen, miliser tillhörande Mogadishus borgmästare,
miliser tillhörande privatpersoner, miliser tillhörande den väpnade
oppositionen, reguljära förband ur den etiopiska försvarsmakten, somaliska

Vissa steg togs under året mot att utveckla en Högsta domstol i Somalia. Till
följd av maktkampen mellan president Abdullahi Yusuf och dåvarande
premiärministern Ali Mohammed Gedi avsattes emellertid senare under året
ordföranden för domstolen, en av domstolens domare samt motsvarande
riksåklagaren på ett sätt som inte var förenligt med övergångsstadgan. En
period präglad av relativ frihet för rättsapparaten att självständigt utse domare

upphörde därmed.
Domstols- och kriminalvårdsväsendet är varken oberoende eller effektivt.
Trots bistånd från det internationella samfundet, inklusive Sverige, finns
fortfarande endast ett begränsat antal centralt tränade polismän i södra och
centrala Somalia. Frihetsberövanden utan rättegång förekommer.
Säkerhetskommittéer, sammansatta på administrativa grunder, har etablerats på
olika platser i Somalia. Dessa institutioner fattar beslut i frågor som bör
hanteras av domstolar, till exempel frihetsberövanden. En nyligen antagen lag
mot terrorism ger också betydande befogenheter åt den verkställande makten,
inklusive den Nationella säkerhetstjänsten, NSA.
På många platser i Somalia stöder sig domstolarna i rättstillämpningen på en
kombination av sedvanerätt (xeer), shariarätt och strafflagen från Siad Barres
regim. Sedvanerätten spelar en roll i områden där vanliga domstolar inte
fungerar. I dessa områden beslutar klanråd om påföljden för brott som begåtts
utan att den anklagade har tillgång till försvarsadvokat. Rätten till juridiskt
biträde och rätten att överklaga en dom är begränsad också i övriga delar av
Somalia.
I Somaliland finns regelrätta domstolar. Det råder dock brist på juridiskt
utbildade domare och i praktiken är domstolsväsendet inte oberoende av den
verkställande makten. Det förekommer fall där domstolar påstås ha
manipulerats av president och regeringsledamöter. Situationen i Puntland liknar
den i Somaliland.
Över hela Somalia förekommer att barn under 18 år sätts i fängelse.
7. Straffrihet
I Somalia är straffrihet legio. Det beror på sammanbrottet av lag och ordning
och avsaknaden av en effektiv regering samt avsaknaden av effektiva
myndigheter. Sedvanerätten och shariarätten spelar en viktig men informell
roll. Dessa rättssystem anses allmänt vara överordnade mänskliga rättigheter,

vilket i många fall resulterar i straffrihet för brott mot de mänskliga
rättigheterna. Straffriheten är särskilt utbredd när det gäller brott mot
marginaliserade grupper som faller utanför klansystemets ansvarsutkrävande.
Minoriteter är särskilt utsatta. Brott och övergrepp mot kvinnor och barn, i den
mån de tas upp av klanråd eller shariadomstolar, leder ofta till straffrihet för
förövaren.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Radio är det mest använda massmediet. Internet har mindre spridning. BBC:s
somalispråkiga sändningar når landet. Vissa radiostationer domineras av de
grupper som styr området, andra försöker vara objektiva. I Somaliland är
privata radiostationer tillåtna.
En liten del av invånarna i bland annat Mogadishu, Hargeisa och Garowe kan
läsa lokala, dagliga tidningar och nyhetsblad, som ges ut med viss
regelbundenhet. I Somaliland finns två oberoende dagliga tidningar, en
veckotidning på engelska och en daglig regeringstrogen tidning.
Den somaliska övergångsstadgan och Somalilands grundlag föreskriver
yttrande- och mediefrihet. Puntlands stadga föreskriver yttrandefrihet under
förutsättning att gällande lagar följs, vilket i praktiken innebär en inskränkning
av det fria ordet.
Yttrande- och pressfriheten motarbetas dock i praktiken eftersom nationella
och lokala ledare ogillar kritisk rapportering eller därför att journalisterna anses
företräda politiska motståndare. Beslut om inskränkningar i medier fattas bland
annat av den lokala förvaltningen i Mogadishu/ Benadirregionen med dekret.
Somaliska radiostationer och även internationella medieföretag som al-Jazira
stängs periodvis av myndigheterna. Medieföretaget Shabelle belägrades under
en period av regeringsmilis som också öppnade eld mot byggnaden.
Godtyckliga arresteringar och trakasserier av journalister förekommer över hela

landet. Situationen är särskilt allvarlig i södra och centrala Somalia. Hot mot
personer verksamma inom medier ökar i omfattning. Många flyr landet. Under
året mördades åtta journalister. Inga gärningsmän har ställts inför rätta. Flera
journalister vittnar om att hoten kommer från den islamistiska väpnade
motståndsrörelsen, al-shabaab. Självcensur är vanligt förekommande.
I Somaliland är respekten för media- och yttrandefrihet bättre än på andra
platser i Somalia. Det förekommer dock att journalister, som anklagats för
ärekränkning av presidenten, ställts inför rätta. Somalilands beslut att skicka
tillbaka 24 journalister som flytt från Mogadishu till Somaliland fick också
internationell uppmärksamhet under året.
Rätten till organisations- och mötesfrihet är i praktiken fortsatt starkt
begränsad på grund av säkerhetssituationen, och på grund av motstånd från
myndigheter och andra aktörer, inklusive oppositionella grupper. Vid ett
tillfälle öppnade regeringstrupp eld mot en demonstration i huvudstaden
Mogadishu.
Den nationella övergångsstadgan föreskriver att islam är den nationella
religionen. Det är svårt att utöva andra religioner än islam.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
År 2004 antogs genom förhandlingar en femårig övergångsstadga för Somalia.
År 2005 utsågs på samma sätt en president, en övergångsregering och ett
övergångsparlament. Under år 2007 flyttade presidenten och regeringen till
Mogadishu, men tvingades av säkerhetsskäl att återvända till Baidoa, där
parlamentet har sitt säte. Institutionerna har från första början brottats med
interna maktstrider och oppositionella grupper. I praktiken hotas
institutionerna och deras representanter av ett väpnat uppror.
De islamiska domstolarna som under år 2006 tagit kontrollen över stora delar
av södra och centrala Somalia, störtades vid årsskiftet 2006-2007 efter en
offensiv av regeringstrupp och etiopisk militär. Den etiopiska truppnärvaron
skapar betydande spänningar eftersom många somalier är emot dess närvaro.

Samtidigt skyddar truppen övergångsinstitutionerna. Afrikanska Unionen har
med FN-bemyndigande utplacerat en skyddsstyrka på knappt 2 000 man av en
avsedd storlek på 8 000 man för att stödja politisk dialog och skydda de
offentliga institutionerna.
En freds- och försoningskonferens hölls sommaren 2007 i Mogadishu.
Deltagandet baserades dock i första hand på klantillhörighet, vilket innebar att
stora delar av oppositionen uteblev. Personer tillhörande de islamiska
domstolarna bildade i september 2007 tillsammans med andra oppositionella
grupper och individer en politisk allians med bas i Eritreas huvudstad Asmara.
Gemensamt för de grupper och individer som bildade alliansen var motståndet
mot den etiopiska truppnärvaron i Somalia som de betecknar som ockupation.
Några samtal mellan regeringen och alliansen inleddes inte under året.
Någon rätt att bilda politiska partier finns inte i södra och centrala Somalia.
Enligt beslut ska dock politiska partier tillåtas i de lokala, regionala och
nationella val som planeras äga rum år 2009.
Somalilands grundlag antogs i en folkomröstning år 2001 och flera fria val har
hållits i området. Under året motarbetade dock Somalialands regering bildandet
av ett nytt politiskt parti med hänvisning till konstitutionen, som begränsar
antalet politiska partier. Grundarna av partiet dömdes till fängelse men
benådades efter fem månader av presidenten. Oppositionen menar att
regeringen inte önskar fler oppositionella inför lokal- och presidentval som ska
hållas år 2008.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Somalia har ratificerat konventionen om förbud mot tvångsarbete, men har
inte ratificerat konventionerna om förbud mot barnarbete, mot
ickediskriminering i arbetslivet eller konventionen om föreningsfrihet och
förhandlingsrätt.
Varken övergångsregeringen eller administrationerna i Somaliland och
Puntland genomför någon organiserad granskning eller uppföljning av

arbetsförhållandena. Försök att skapa en fackförening i Somalia pågår dock.
Kvinnor och personer tillhörande etniska minoriteter diskrimineras i
arbetslivet. Strafflagen från Barre-regimen förbjuder visserligen tvångsarbete,
men lokala miliser tvingar i flera fall minoritetsgrupper att arbeta på
bananplantager utan kompensation. Bristen på utbildningsmöjligheter och det
svåra ekonomiska läget bidrar till förekomsten av barnarbete.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Antalet människor i Somalia i behov av humanitärt stöd uppskattas under året
ha ökat från en till en och en halv miljon.
Livsmedelsproduktionen i landet är sedan tidigare hårt drabbad av krig och
osäkerhet, ohållbart resursutnyttjande, torka, översvämningar och betydande
folkfördrivningar och flyktingrörelser. Undernäringen hos barn ökade under
året och FN varnade för att barn riskerar att dö av svält. Runt 300 000
människor är i behov av omedelbart livsuppehållande humanitärt bistånd.
Ytterligare omkring 500 000 människor är i behov av akut nödhjälp.
Det långa inbördeskriget har i princip slagit ut den sjukvård som fanns i södra
och centrala Somalia. Ökningen av antalet skadade och undernärda människor
frestar ytterligare på sjukvården. Läkare utan gränser och Internationella
rödakorskommittén bedriver vård på vissa platser i landet, bland annat två
sjukhus i Mogadishu, men tillgången till sjukvård är mycket begränsad.
Barndödligheten i Somalia som helhet är mycket hög, 133 av 1 000 spädbarn
avlider och 225 av 1 000 barn uppnår aldrig fem års ålder.
Vattenförsörjningssystem och sanitetsanläggningar är också förstörda. Enligt
UNICEF:s (FN:s barnfond) beräkningar har endast 29 procent av
befolkningen tillgång till rent dricksvatten. Bristen på rent vatten bidrar till att
sjukdomar sprids.
12. Rätten till utbildning
Även utbildningssektorn drabbas mycket hårt av det långa inbördeskriget.

Enligt UNICEF påbörjade endast cirka 12 procent av alla barn
grundskoleutbildning år 2005. Endast var femte elev nådde femte klass. Värst
är situationen för flickor, i synnerhet på den grundläggande utbildningsnivån.
Religiösa skolor står för en stor del av utbildningen. Totalt 25 procent av de
vuxna somalierna är läs- och skrivkunniga. Bland de vuxna kvinnorna kan 14
procent läsa och skriva. Kvalitén på utbildningen är dålig, bristen på utbildade
lärare stor och skolornas tekniska och finansiella resurser begränsade.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Det långvariga instabila eller kaotiska läget i landet har medfört att flera
miljoner somalier tvingats på flykt inom och utom landet. Bostäder,
arbetsplatser, skolor och annan infrastruktur har förstörts. Arbetslöshet
och/eller undersysselsättning är mer regel än undantag. Torka och
översvämningar skapar återkommande behov av humanitär hjälp. Situationen
är särskilt svår för det stora antalet internflyktingar och för minoritetsgrupper.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Livet för somaliska kvinnor och unga flickor präglas av sedvänjor och av islam.
Något skydd mot könsdiskriminering finns inte. Kvinnorna är i hög
utsträckning hänvisade till arbete i hemmen samtidigt som de på olika sätt
förväntas skaffa inkomster till hushållet. Kvinnorna får bära en tung börda,
men har trots detta få möjligheter att delta i arbete inom offentliga funktioner
eller i traditionella beslutsmekanismer. Kvinnornas inflytande i de nya
nationella övergångsinstitutionerna är fortsatt begränsat.
Nästan alla flickor utsätts för könsstympning. För det mesta tillämpas den
grövsta, så kallade faraoniska, formen. Många flickor avlider i samband med
ingreppen. Försök att utrota sedvänjan görs. Könsstympning har förbjudits i
Puntland.
Sexuell otrohet är inte accepterat och straffas enligt traditionella lagar eller

sharialagar. Aborter är inte formellt accepterade men utförs illegalt över hela
landet. Lite är känt om förekomsten av våld mot kvinnor inom hemmet. Våld
mot kvinnor utanför hemmet ökar. Våldtäkter rapporteras öka i omfattning,
begångna av såväl miliser, regeringssoldater, polis som etiopisk militär.
15. Barnets rättigheter
Somalia har inte ratificerat barnkonventionen eller dess tilläggsprotokoll. Barn
deltar i olika banditgäng och används av milisgrupper i väpnade attacker. Den
islamistiska motståndsrörelsen använder barn för att utföra mord på
oliktänkande.
Barnarbete förekommer över hela Somalia. Tiotusentals barn rapporteras leva
borta från sina hem, utan vårdnadshavare, ofta i områden med många
internflyktingar och i extrem fattigdom. Tusentals barn lever fortsatt på
gatorna i städerna, hundratals barn befinner sig på hem för föräldralösa barn
och ett okänt antal barn med fysiska och/eller psykiska funktionshinder lever
utan särskilt stöd. Barn som begår brott placeras ofta i fängelser med vuxna då
det saknas särskilda ungdomsfängelser. Det är inte känt att barn i Somalia
skulle vara särskilt utsatta för direkt kommersiell sexuell exploatering, men
kvinnor gifts ofta bort vid mycket ung ålder.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Ungefär 80 procent av Somalias befolkning har gemensam etnisk bakgrund,
talar samma språk och bekänner sig till islam. Den trygghet för individen som
klantillhörigheten utgör, åtnjuts endast i ringa utsträckning av de många
internflyktingar och minoritetsgrupper som till exempel Bantas och Tomal,
som saknar detta skydd. Den största minoritetsgruppen är Bantufolket som
härstammar från slavar som fördes till landet för flera hundra år sedan. De
olika minoritetsgrupperna diskrimineras i många fall av den dominerande
klanen i området och utesluts ofta från deltagande i beslutande församlingar
och tillträde till offentliga arbeten. Främst Bantufolket utsätts för tvångsarbete.
Religiösa minoriteter har svårigheter att utöva sin religion. Under året beslutade
den nationella freds- och försoningskonferens som hölls i Mogadishu att

erkänna minoriteterna i Somalia under den gemensamma benämningen ”den
femte klanen”.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte accepterat i det somaliska samhället. Det har tidigare
rapporterats att homosexuella par fängslats som följd av sin sexuella läggning.
Det förekommer också uppgifter om att dödstraff genom stening tidigare
utdömts för homosexualitet, men inga fall är kända under 2007.
18. Flyktingars rättigheter
Antalet flyktingar från Etiopien ökade under året på grund av oroligheterna i
den etiopiska Somaliregionen Ogaden. Ett mindre antal flyktingar från
Djibouti och Jemen befinner sig också i Somalia. Det finns ingen nationell
lagstiftning i Somalia som reglerar asylrätten, men flyktingar accepteras ofta, i
synnerhet om de befinner sig i områden där de inte besvärar lokalbefolkningen.
Det överskuggande problemet är emellertid internflyktingsituationen. Vid årets
inledning fanns cirka 400 000 internflyktingar i Somalia. Stridigheterna i och
runt Mogadishu under våren och hösten 2007 ledde, enligt FN, till att omkring
600 000 personer flydde huvudstaden. Det är den på kortast tid största
tvångsmässiga folkomflyttningen under året i Afrika. Antalet internflyktingar i
Somalia uppskattas nu till en miljon. Många är marginaliserade och sårbara då
de inte omfattas av det betingade skydd som den egna klanen kan ge.
De flesta stannar i områden väster och norr om huvudstaden, men ett
betydande antal söker sig till Somaliland.
Människosmuggling är ett växande problem, särskilt i Puntland. Ett ökande
antal människor, uppskattningarna varierar mellan 25 000 och 33 000 personer,
smugglades under året från Somalia till Jemen med båt. I huvudsak somalier
och etiopiska medborgare. Minst 500 personer uppskattas ha omkommit under
överfarten.

19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga offentliga stödåtgärder för personer med funktionshinder.
Lokala enskilda organisationer ger visst stöd till personer med funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Både Amnesty International och Human Rights Watch rapporterar regelbundet
om situationen avseende de mänskliga rättigheterna i Somalia. Även lokala
organisationer arbetar för mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters och
kvinnors rättigheter. Många av dem saknar resurser och kunskap om hur
rapporter om överträdelser mot de mänskliga rättigheterna bör dokumenteras.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Frågor om mänskliga rättigheter har länge fått stå tillbaka till förmån för akuta
nödhjälpsinsatser och freds- och säkerhetsskapande åtgärder. FN:s särskilde
rapportör för de mänskliga rättigheterna besökte landet under året. På kontoret
för generalsekreterarens särskilde representant för Somalia (UNPOS) i Nairobi
arbetar en tjänsteman med MR-frågor. Förordnandet för den ende tjänsteman
som tillhör högkommissariens kontor, OHCHR, och som arbetade med
Somalia, förlängdes inte under året.
FN:s utvecklingsprogram, UNDP, gör bland annat med hjälp av svenska medel
enskilda insatser för att främja respekten för mänskliga rättigheter inom ett
program för rättssäkerhet. De svenska medlen går till insatser i Puntland och
syftar främst till att förbättra rättsväsendet i området. Övriga delar av
programmet omfattar demobilisering och återintegration av före detta
milisstyrkor samt utbildning av poliser.

Mänskliga rättigheter i Kenya 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Kenya har ratificerat de centrala konventionerna om de mänskliga rättigheterna
och respekterar i många avseenden dessa samtidigt som brister kvarstår på ett
antal områden. Beträffande de medborgerliga och politiska rättigheterna har,
efter en positiv utveckling de senaste åren, situationen blivit betydligt mer osäker
efter de allmänna val som hölls i december 2007. Oberoende valobservatörer,
bland andra EU:s observationsgrupp, påpekade oegentligheter och brister i
transparensen och sammanräkningen av presidentrösterna. Valkommissionen
förklarade den sittande presidenten som segrare vilket inte accepterades av hans
huvudmotståndare. Därefter utbröt en allvarlig politisk och humanitär kris med
hundratals dödade, tusentals skadade och flera hundratusen personer på flykt.
Våldtäkter och sexuellt våld ökade också markant. Demonstrationsförbud
infördes. Valet och dess efterspel påverkar det demokratiska utrymmet negativt
men det återstår att se om det är ett långsiktigt bakslag för demokratin eller inte.
Mediernas frihet är stor men det finns viss självcensur och det anses också
förekomma korruption inom journalistkåren. Efter att valresultatet tillkännagavs
i december infördes ett förbud mot direktsändningar i radio och tv. Det finns ett
aktivt och dynamiskt civilt samhälle som nu ytterligare aktiverar sig efter den
kris som följde på valet. Rättssystemet är underdimensionerat och ineffektivt.
Den utbredda korruptionen i Kenya är fortsatt ett stort problem och något som
ständigt debatteras i medierna. Straffrihet förefaller gälla för ansvariga på hög
nivå.
En reformering av rättssystemet påbörjades 2004 vilken inbegriper polis,
domstolsväsende, åklagarmyndigheten, fängelser och rehabilitering,
lagkommissionen och kommissionen för mänskliga rättigheter. Polisens
brutalitet och övervåld är ett stort problem och detta har förvärrats efter
oroligheter som följt på valet i december. Summariska avrättningar av misstänkta

brottslingar anses vara på uppgång och det finns rapporter om att 500 unga män
under sommaren avrättats av polisen under upprensningsaktioner mot den
kriminella Mungikisekten.
Beträffande de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är förhållandena
fortsatt bekymmersamma med stor fattigdom och ojämlikhet mellan olika
grupper i samhället. Situationen kan förvärras om den politiska krisen inte får en
lösning. Primärutbildningen är fri. Förekomsten av hiv/aids har minskat till 6
procent av befolkningen. Hiv/aids, malaria och tuberkulos är de största
hälsoproblemen.
När det gäller olika gruppers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna är sexuellt
våld mot kvinnor och barn vanligt förekommande. Kvinnor diskrimineras och
kvinnlig könsstympning förekommer i stora delar av landet. Homosexualitet är
förbjuden i lagen och homo-, bi- och transexuella utsätts för diskriminering.
Även funktionshindrade utgör en utsatt och marginaliserad grupp i Kenya.
Det finns många kenyanska enskilda organisationer som arbetar för att främja de
mänskliga rättigheterna. Sverige stöder en del av dessa via FN-systemet.
Dessutom stöder Sverige den omfattande reformen av rättssektorn med syfte att
stärka och förbättra rättssystemet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Kenya har ratificerat de centrala konventionerna om de mänskliga rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) 1976. De
två tillhörande protokollen har dock varken undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR)
1972.
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD)
2001.
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) 1984. Dess tilläggsprotokoll om enskild klagorätt har varken
undertecknats eller ratificerats.

- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT) 1997, men inte tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr som inte heller har undertecknats. 3
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) 1990. Tilläggsprotokollet om barn
i väpnade konflikter har ratificerats medan protokollet om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi endast har undertecknats.
- Flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC) 2005.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder undertecknades
i mars 2007 men har ej ratificerats.
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden undertecknades i februari 2007
men har ej ratificerats.
Kenya har gjort en reservation till ICESCR avseende mödrars rätt till betald
ledighet före och efter förlossningen.
Rapporteringen till FN:s övervakningskommittéer har varit sparsam och
oregelbunden och rapporterna har inte varit fullständiga även om de synes ha
förbättrats under de senaste åren. Kenyas nationella kommission för mänskliga
rättigheter (KNCHR) arbetar med att förbättra rapporteringen och dess
samarbete med FN:s övervakningskommittéer har varit relativt gott.
Avseende ICCPR rapporterade Kenya till övervakningskommittén senast 2004.
Rapporten behandlades av kommittén under 2005. Kenya lämnade in en rapport
avseende ICESCR under 2006. Rapporten beräknas behandlas under våren 2008.
Kenya rapporterade till CEDAW 2006 och rapporten diskuterades i
övervakningskommittén i juli 2007. En rapport till kommittén som övervakar
CRC lämnades in under 2005. Barn deltog i utarbetandet av rapporten.
Rapporten behandlades i kommittén i januari 2007. Avseende CAT lämnade
Kenya in en rapport i juli 2007. Kenya har inte lämnat in någon rapport avseende

implementeringen av CERD och inte heller avseende tilläggsprotokollet till CRC
om barn i väpnade konflikter.
FN:s särskilda rapportör för ursprungsbefolkningar besökte Kenya i december
2006.
Kenya har ratificerat den Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens
rättigheter (1992) och Afrikanska stadgan om barnets rättigheter och välfärd
(2000). Rapporter till dessa lämnades in 2006.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Säkerhetssituationen i Kenya har enligt UNDP:s utvecklingsrapport 2006
försämrats även om brottsstatistiken gick ner under samma år (från 75 400 år 4
2005 till 72 225 fall år 2006). Säkerhetssituationen och allmänhetens uppfattning
att polisen och rättsväsendet inte kan hantera våldet och brottsligheten har lett till
att människor i visa fall tar lagen i egna händer. Att misstänkta gärningsmän
dödas av en folkmassa inträffar och enligt organisationer som arbetar för
mänskliga rättigheter verkar tendensen öka. Det är mycket ovanligt att åtal
väcks.
Polisens brutalitet och övervåld fortsatte att vara ett stort problem i Kenya under
2007. Detta förvärrades i efterspelet till det ifrågasatta presidentvalet i december.
Det förekommer fall av utomrättsliga avrättningar och organisationer som
arbetar för de mänskliga rättigheterna uppger att dessa ökar. Den nationella
kommissionen för mänskliga rättigheter beskriver i en preliminär rapport att
cirka 500 unga män avrättades av polisen under aktioner mot den brottsliga
Mungikisekten, under perioden juni – oktober 2007. Tortyr och annan grym och
omänsklig behandling används som metoder under arresteringar och vid förhör
av misstänkta brottslingar även om antalet fall enligt uppgift har minskat.
Enskilda organisationer och medier offentliggör ofta fall av tortyr och
polisbrutalitet, men det leder sällan till några rättsliga undersökningar och de
skyldiga straffas inte.

Även fängelsevakter gör sig skyldiga till tortyr och annan grym och omänsklig
behandling av intagna. Förhållandena i de kenyanska fängelserna är synnerligen
svåra. Kenyas nationella kommission för mänskliga rättigheter rapporterar att
viss förbättring har skett under de senaste åren men att mycket ännu kvarstår att
göra. Fängelserna är överfyllda (50 034 interner i maj 2006 jämfört med en
kapacitet på 16 000) och de intagna saknar tillräcklig tillgång till vatten, mat,
hygien, sovutrymme och hälsovård. Det händer att barn placeras i fängelser
tillsammans med vuxna. Kvinnors säkerhet i fängelse kan inte alltid garanteras
och det förekommer att kvinnliga intagna våldtas av manliga intagna. Ibland
placeras kvinnor och män i samma cell på grund av platsbrist. Många av de
häktade hålls i fängelse i flera år innan deras fall avslutas i domstol. Många får
också sitta i isoleringscell betydligt längre än de lagstadgade 90 dagarna.
En stor reform av rättssektorn, inklusive reform av polisen och fängelsesystemet
(GJLOS – Governance, Justice, Law and Order Sector Program), påbörjades
2004. Rättsreformen med många olika aktörer har lett till ökad samordning av
åtgärder mot brott mot mänskliga rättigheter.
Under året har inga fall av politiska försvinnanden rapporterats.
4. Dödsstraff
Dödsstraff utdöms som påföljd för en rad brott i Kenya, bland annat mord och
väpnat/våldsamt rån. Ingen avrättning har verkställts sedan 1987. Kenya 5
uppgav att fram till juni 2006 satt 2 906 personer, varav 48 kvinnor, i fängelse
dömda till döden. Under perioden juli - december 2006 dömdes 20 personer till
döden. Det finns en viss opinion för att formellt avskaffa dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det har förekommit uppgifter om dödshot mot personer som har framfört
obekväma åsikter. Ett exempel är den före detta statssekreteraren för etiska
frågor och samhällsstyrning hos presidenten som uppgivit att han hotats. Han bor
sedan 2005 i Storbritannien. Hot har också framförts mot chefen för den
nationella kommissionen för mänskliga rättigheter.

Fall av godtyckliga frihetsberövanden förekommer också. Fattiga, hemlösa, unga
människor i slumområden och kvinnor är särskilt drabbade. Det händer att
polisen gör razzior och griper folk på svaga grunder för att kunna ta betalt av
dem de griper om dessa vill gå fria. Många människor hålls anhållna betydligt
längre än vad lagen ger utrymme för. Enligt kenyansk lagstiftning får en
misstänkt vara anhållen i 24 timmar innan åtal väcks mot personen. När det
gäller allvarliga och våldsamma brott måste åtal väckas inom 14 dagar. Det
förekommer fall där personer suttit inspärrade i åratal utan rättegång. Orsaken
anses främst vara det ineffektiva domstolsväsendet och brist på rättshjälp. Vidare
förekommer det att anhöriga och juridiska ombud nekas tillstånd att besöka de
arresterade.
Särskilt drabbade av husrannsakan utan lagligt tillstånd är muslimer, framförallt
de som är av somalisk härkomst. De har även betydligt svårare än andra
kenyaner att få id-dokument och pass.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten för den enskilde medborgaren är mycket begränsad beroende på
ett antal faktorer. Statliga utredningar inom ramen för rättsreformen GJLOS
konstaterar att det kenyanska rättsväsendet är ineffektivt och till viss del
fortfarande korrupt. Det saknas också såväl materiella resurser som arbetskraft,
liksom det oberoende som finns inskrivet i författningen. Dokumenten pekar
också på brister som nepotism och inkompetens.
Domstolssystemet är underdimensionerat och det är stor brist på domare, vilket
leder till oacceptabelt lång väntan på rättegång. Det finns uppgifter om att över
600 000 fall väntar på att tas upp i domstol. Processerna i domstolarna går
mycket långsamt vilket också bidrar till att fängelserna är överfulla. Domarkåren
anses dessutom vara känslig för ekonomiska och politiska påtryckningar. Även
åklagarväsendet lider av samma brister. Många invånare har inte tillgång till det
formella rättssystemet. Bidragande till detta är det komplexa systemet och de
kostnader det innebär att vända sig till domstol.

Officiell rättshjälp ges endast till mordanklagade. För människor på landsbygden
erbjuds − i bästa fall − endast så kallade barfotajurister som rättshjälp. Ett utkast
till en nationell plan för rättshjälp har utarbetats.
I barnlagen (Children’s Act) från 2002 anges att barn kan få rättshjälp. Detta ska
prövas av domstol. Barn blir straffmyndiga när de är åtta år gamla.
Värst drabbade av situationen inom rättsväsendet är fattiga, kvinnor och barn.
Rättsväsendet har inte utgjort en progressiv kraft i arbetet för att främja kvinnans
ställning i landet utan tolkar ofta befintliga lagar och sedvanerätt i närmast
konservativ riktning. Vidare är rättsväsendet ofta både obenäget och inkompetent
att hantera våldtäkter och annat våld mot kvinnor samt sexuella övergrepp mot
barn. Det saknas tillräckligt med läkare med kompetens att tillvarata bevis
nödvändiga för fällande domar. Speciella domstolar för barn har upprättats på
några ställen och drygt hundra domare har utnämnts att arbeta i dessa domstolar.
En ny lagstiftning mot sexuella övergrepp antogs 2006 som i viss mån stärker
det juridiska skyddet för offren.
Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter, Kenya National
Commission for Human Rights (KNCHR) agerar med stort oberoende. De är
mycket aktiva och syns ofta i massmedia. De har under 2007 utkommit med den
tidigare nämnda preliminära rapporten om utomrättsliga avrättningar. Under året
har de också undersökt och rapporterat om valfusk, hatpropaganda, användande
av statliga medel i valkampanjer med mera. Kommissionen arbetar aktivt med
att integrera ett rättighetsperspektiv i olika statliga reformer och program och
utbildar ministerier och departement i detta. Tillsammans med Justitieministeriet
utvecklar kommissionen en nationell handlingsplan för att bättre tillgodose de
mänskliga rättigheterna. För den senare, inleddes regionala möten runt om i
landet för att ta del av allmänhetens erfarenheter och behov. Dessa kommer att
fortsätta under 2008 då planen beräknas färdigställas.
1998 beslutade parlamentet att en institution med en ombudsman ska upprättas
för att ta emot klagomål på statsförvaltningen. Regeringen har ännu inte författat
ett lagförslag i enlighet med beslutet men i juni 2007 inrättades ett embryo till

denna ombudsman. Det finns även en särskild funktion för klagomål från
allmänheten under lagen om etik för statsanställda.
7. Straffrihet
På grund av att rättsväsendet är ineffektivt, korrupt och mottagligt för
ekonomiska och politiska påtryckningar är det sällan som inflytelserika personer
och höga statstjänstemän ställs inför rätta. I de fall där så skett, har det
förekommit att Riksåklagaren utnyttjat sin lagliga rätt att överta mål, för att
sedan omedelbart lägga ned åtalet. Det är ytterst sällsynt att poliser,
fängelseanställda eller andra statsanställda blir ställda till ansvar för tortyr eller
utomrättsliga avrättningar och andra människorättsövergrepp. När det gäller de
två stora korruptionsaffärerna som avslöjats under senare år (Goldenberg och
Anglo Leasing) förefaller hittills straffrihet råda för ansvariga på hög nivå.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
De kenyanska medierna har tillvunnit sig betydande friheter sett ur ett historiskt
perspektiv. De är mycket frispråkiga och tar upp känsliga frågor och
avslöjanden, även om de större medieföretagen fortfarande uppges idka en viss
grad av självcensur. I samband med tillkännagivande av valresultaten i december
infördes ett förbud mot direktsändningar i tv och radio. Någon bortre tidsgräns
för förbudet uttalades ej. Ett skäl som angivits är risken för hatpropaganda i
radioprogram på lokalspråken. Medierna har även under 2007 varit aktiva i
bevakningen av korruption. MR-organisationer nämner dock i rapporter att
journalister arresterats under året och att politiker hotat journalister när de
rapporterat om känsliga frågor. Det förekommer också en uppfattning att även
medierna är korrupta och att journalister lätt kan köpas. Inom pressen finns dock
en uttalad vilja att utveckla en pressetik som bygger på kvalitetskontroll enligt
överenskomna regler.
Enligt lagen om sekretess för offentliga handlingar (Official Secrets Act) har
statliga tjänstemän inte rätt att ge information till medier eller allmänheten.
Organisationer verksamma för de mänskliga rättigheterna anser att lagen
missbrukas för att dölja information som kunde vara intressant för allmänheten
eller skada statstjänstemännen själva. Några organisationer driver på för ett

förslag om lagförändring för ökad rätt till information. Ett lagförslag som skulle
begränsa meddelarfriheten antogs av parlamentet i somras men efter stark kritik i
media beslutade presidenten att inte skriva på lagförslaget, varefter det förföll.
En liberalisering har skett av de tidigare statskontrollerade etermedierna, vilken
är de viktigaste kanalerna för information och nyhetsförmedling. Privata
operatörer tillåts driva både radio- och TV-stationer men sänder på frekvenser
med begränsad räckvidd. Dessa licenser har hittills nästan uteslutande gällt
Nairobi och i några fall även ett par andra storstäder. Några privata radiostationer
når emellertid numera ut med större räckvidd till delar av landsbygden och allt
fler städer nås av det privata utbudet. Trots att mångfalden inom radio, TV och
internet fortsatt öka under de senaste åren är den statsägda Kenya Broadcasting
Corporation (KBC) den enda TV-station som är rikstäckande. KBC har under de
senaste åren sänt mer balanserad information men inför valet i december visar
studier att sittande regering gynnas stort i rapporteringen. Ett ökande antal
radiostationer sänder på minoritetsspråk. Några radiokanaler har utnyttjat den
nya friheten för etnisk propaganda.
Den kontrollerande säkerhetstjänsten, som under den förre presidenten nådde ner
på bynivå, har ändrat karaktär. På by-, distrikts-, och provinsnivå finns nu ökad
möjlighet för samverkan mellan allmänheten och statsanställda där man inte är
rädd för att fritt uttala även kritiska åsikter.
Föreningsfriheten är garanterad i grundlagen och det finns ett stort antal enskilda
organisationer i Kenya som är mycket aktiva på en rad områden. Det har
förekommit enstaka fall där regeringen missbrukat lagstiftning som kräver att
alla former av sammanslutningar ska registreras. Om man vill hålla ett offentligt
politiskt möte måste man informera myndigheterna minst tre dagar i förväg och
det förekommer att demonstrationer nekats tillstånd att hållas på grunder som
inte accepteras i ICCPR. Efter valet i december infördes demonstrationsförbud.
Den kenyanska lagstiftningen tillåter religionsfrihet och generellt respekteras
denna rättighet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Trots att ett flerpartisystem infördes 1992 har den kenyanska grundlagen behållit

många av enpartistatens karaktärsdrag. Den nuvarande grundlagen ger stor makt
till presidentämbetet som bland annat genom rätten att utnämna alla offentliga
tjänster har en av andra instanser närmast oinskränkt kontroll över
statsförvaltningen och dess verksamhet på nationell och lokal nivå. Genom den
så kallade provinsförvaltningen finns en pyramidal hierarki av statstjänstemän
med stora maktbefogenheter ända ute i lokalsamhällena och dessa är endast
ansvariga inför presidentens kontor. En undersökning av KACC (Kenya Anti
Corruption Commission) 2006 visade att provinsförvaltningen ansågs som mest
korrupt i Kenya.
Parlamentet har genom en författningsändring på senare tid vunnit större
självständighet efter att tidigare varit placerat under den exekutiva statsmaktens
inflytande. I parlamentet förs ofta en livlig debatt i centrala frågor men det anses
generellt sett som ineffektivt med långa sessionsuppehåll och lågt antal antagna
lagar.
Den lokala demokratin är beskuren i författningen. Lokala myndigheter, stadsoch kommunfullmäktige har begränsade resurser och saknar oberoende gentemot
det centrala ministeriet för lokalt styre, vilket inte sällan ägnar sig åt
detaljstyrning av lokala organ.
Valen 1992 och 1997 ansågs, trots många brister, utgöra rimliga återspeglingar
av folkviljan. I valet 2002 lyckade de större politiska oppositionspartierna, som
varit splittrade längs etnisk-regionala linjer och kretsat kring ledande
personligheter, att gå samman i en större allians och besegra regeringen i ett fritt
och rättvist val. Koalitionen splittrades 2005 efter en folkomröstning som delade
regeringen i två läger. Inför de lokal-, parlaments- och presidentval som ägde
rum den 27 december 2007, fanns höga förväntningar på att även dessa skulle gå
regelrätt till. Valkampanjen pågick under hela 2007 och var tidvis mycket hård
men själva valdagen kännetecknades generellt av lugn och högt valdeltagande.
Bland annat EU:s valobservation konstaterade i ett preliminärt utlåtande att det
fanns brister i transparensen och sammanräkningen av presidentrösterna.

Valobservationen konstaterade även att internationella och regionala riktlinjer för
val inte uppfyllts, vilket innebär att det inte går att säga vem som vann valet. När
valkommissionens ordförande annonserat att den sittande presidenten Mwai
Kibaki vunnit, accepterades detta inte av utmanaren, Raila Odinga. Svåra
oroligheter utbröt därefter i storstäderna Kisumu, Eldoret och i Nairobis
slumområden samt även vid kusten. Närmare 600 personer dödades och tusentals
skadades och flera hundratusen fördrevs på flykt. Dödandet anses främst ha
utförts av ungdoms- och milisgrupper samt genom övervåld från polisen sida.
Rapporter från enskilda organisationer som övervakat partinomineringar och
valkampanjerna under året visar på oegentligheter som exempelvis användande
av statliga medel, röstköp och uppeggande etniska uttalanden av både regeringsoch oppositionspolitiker. Våldet, inte minst riktat mot kvinnliga kandidater,
föreföll ha ökat i jämförelse med valet 2002.
I valet 2007 deltog 108 partier och dessa är fortfarande till stor del baserade på
etnisk tillhörighet. En lag för statligt stöd till politiska partier antogs under 2007
av parlamentet. Lagen reglerar bland annat partiernas aktiviteter och finansiering
men har ännu inte trätt i kraft.
Kvinnor deltar i begränsad utsträckning i beslutsfattande politiska organ. Endast
18 kvinnor kom in i parlamentet – 9 valda och 9 nominerade - i valet 2002 av
totalt 222 ledamöter, men detta sågs ändå som ett framsteg bland
kvinnoorganisationer. Efter en ombildning av regeringen 2005 fanns två
kvinnliga ministrar och tre biträdande ministrar. Även i de lokala beslutsfattande
organen är kvinnor underrepresenterade. Inför valet 2007 fanns 269 kvinnliga
parlamentskandidater och 1 478 till de lokala posterna. Även om 10
det är en liten ökning sedan förra valet utgör dessa endast cirka 10 procent av
samtliga kandidater. Utfallet från valet den 27 december innebär att 15 kvinnor
valdes in i parlamentet. Fortfarande finns möjlighet att ytterligare ett antal
kvinnor kan komma att nomineras dit.
Få kvinnor har utnämnts till poster inom statsförvaltningen och till politiska
poster även om en viss ökning av kvinnor på beslutsfattande nivå kan skönjas.

Arbetet med att ta fram en ny grundlag har pågått under många år men har ännu
inte givit resultat. Ett grundlagsförslag som lades fram i en folkomröstning 2005
förkastades.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Kenya har ratificerat de flesta av de centrala ILO-konventionerna (FN:s
arbetsorganisation):
- Konventionen om föreningsfrihet och förhandlingsrätt (nr 98)
- Konventionerna om icke-diskriminering i arbetslivet (nr 100 och 111)
- Konventionerna om förbud mot tvångsarbete (nr 29 och 105)
- Konventionerna om minimiålder respektive förbud mot de värsta formerna av
barnarbete (nr 138 och 182).
Den arbetsrättsliga lagstiftningen är svag. Frånvaron av en aktiv
fackföreningsrörelse innebär en svag ställning för flertalet kenyanska löntagare.
Under de senaste åren har fler arbetstillfällen skapats men arbetslösheten är
fortfarande ett stort problem. UNDP:s utvecklingsrapport för Kenya 2006
beräknar arbetslösheten till 23 procent . Arbetstiden är reglerad i lag till
maximalt 52 timmar för en normal arbetsvecka och maximalt 60 timmar för
nattarbetare. Minimilönen finns för ett 40-tal yrkeskategorier. Den reglerade
minimilönen är generellt sett otillräcklig att försörja en familj på. Staten följer
inte upp hur minimilöner respekteras och kvinnor betalas ofta mindre än män.
Det finns lagstiftning avseende hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Arbetsplatser
med minst 20 anställda ska ha en kommitté med arbetarrepresentation för att se
över förhållandena. Statliga inspektioner av arbetsplatser och fabriker har visat
att mindre än hälften av även större företag har etablerat någon sådan kommitté
och det stora flertalet fabriker efterlever inte bestämmelsen alls.
Den kenyanska grundlagen garanterar föreningsfrihet. Det finns för närvarande
runt 40 fackföreningar som representerar ungefär 600 000 arbetare, det vill säga
ungefär en tredjedel av det totala antalet lönearbetare i den formella ekonomin.

Alla utom fem av fackföreningarna är medlemmar i paraplyorganisationen
Central Organisation of Trade Unions (COTU). Denna organisation är ännu inte
helt självständig. Den verkställande statsmakten och COTU-ledningen är nära
allierade med det före detta styrande regeringspartiet KANU. Då även flertalet
fackförbund är inaktiva, förekommer nu dynamiskt fackföreningsarbete enbart
på vissa arbetsplatser. De två största fackföreningarna som inte är medlemmar i
COTU är lärarförbundet Kenya National Union of Teachers, som är ett av det
största och mest aktiva fackförbunden med cirka 240 000 medlemmar samt
tjänstemannaorganisationen Kenya Civil Servants Union med cirka 60 000
medlemmar. Människorättsorganisationer har börjat följa upp arbetares
förhållanden. Detta har lett till viss konflikt med fackföreningsrörelsen.
Under 2006 rörde 27 procent av de klagomål som lämnades in till den nationella
kommissionen för mänskliga rättigheter arbetsrelaterade frågor. Många arbetare
anställs tidsbegränsat. Detta kan pågå i åratal, vilket gör att de går miste om
förmåner som hälsoförsäkring, årlig semester och vilodagar som är förmåner
knutna till fasta anställningar.
Det förekommer att personer med hiv/aids diskrimineras på arbetsplatser, att
jobbsökande testas för hiv innan de anställs och att de som är infekterade
avskedas. Sådana avskedanden strider emot lagen.
Den kenyanska grundlagen förbjuder alla former av slaveri, träldom och
tvångsarbete, liksom tvångsarbete för barn och barnarbete för att betala av
skulder. Med lagstöd kan emellertid lokala statstjänstemän kommendera ut
arbetskraft ”under nödlägen”. Denna lag har kritiserats för att stå i strid med
ILO-konventionerna 29 och 105 angående tvångsarbete. Vidare finns uppgifter
om att fängslade ibland används som gratis arbetskraft för fängelseledningens
privata vinning. Det förekommer också uppgifter om att barn på landsbygden
sänds iväg för att arbeta av familjeskulder.
Barnarbete är fortsatt ett problem. Barnarbete för barn under 16 år är förbjudet
och inom industrisektorn upp till 18 år. Detta gäller däremot inte inom

jordbrukssektorn. De flesta barn arbetar inom det kommersiella jordbruket,
turistsektorn, som hemhjälp, inom saltindustrin och inom fiskenäringen.
Opublicerad officiell statistik visar att det finns 1,9 miljoner barn som arbetar,
varav 1,4 miljoner på heltid. Andra uppskattningar pekar på att det kan finnas
uppemot fem miljoner barnarbetare i Kenya. Problemet med barnarbete har
ägnats betydande uppmärksamhet av medierna och civilsamhälle på senare år.
Införandet av fri primärundervisning 2003 har dock lett till att fler barn numera
går i skolan istället för att arbeta.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Kenya har haft en stor befolkningsökning under de senaste 50 åren. Mellan åren
1948 och 2006 ökade befolkningen från fem till ca 34 miljoner. Hälsotillståndet
har försämrats genom den extra börda som hiv/aids utgör även om förekomsten
har gått ner och nu ligger runt 6 procent. Förutom hiv/aids är malaria och
tuberkulos stora problem. 20 miljoner kenyaner drabbas årligen av malaria. För
barn under fem år är diarré och malaria de vanligaste dödsorsakerna.
Barnadödligheten under fem år är 115 per 1 000 barn. Födelsetalen ligger på 4,6
per kvinna och 53 procent av födslarna sker i hemmet. Det beräknas att 25
procent av kenyanerna har tillgång till hälsovård inom åtta kilometer från
hemmet. Endast 30 procent av statens utgifter för hälsovård går till landsbygden.
Ungefär 50 procent av hälsosektorn finansieras av det civila samhället, inte minst
av kyrkorna. Den förväntade livslängden är 52 år, vilket är en uppgång från 47 år
2000.
För den fattige kenyanen är det endast den sjukvård som erbjuds av staten
respektive av civilsamhället som är tillgänglig. Privat sjukvård är alltför dyr.
Men inte heller den statliga sjukvården och den som erbjuds av civilsamhället är
utan avgifter. Samtliga distriktssjukhus tillämpar avgifter för alla former av
tjänster. Då de också har mycket begränsade resurser blir patienterna oftast
ombedda att betala för all utrustning som behövs för behandlingen, till exempel
sprutor, handskar, mediciner och rengöringsmedel. Regeringens initiativ att
införa en låg standardavgift vid besök på statligt finansierade sjukhus har inte

gjort att andra kostnader försvunnit eftersom sjukhusen är fortsatt
underfinansierade. För barn under fem år är sjukvården fri sedan 2005.
Geografiskt är sjukvården också mycket ojämnt fördelad inom landet. Generellt
kan sägas att ju närmre distriktet ligger Nairobi desto mer resurser har man att
arbeta med, fler läkare, mer mediciner och större budget.
12. Rätten till utbildning
Läs- och skrivkunnigheten i landet är cirka 79 procent för personer över 15 år.
De regionala skillnaderna är stora. Av den totala budgeten lägger Kenya cirka 28
procent på utbildning, vilket delvis förklaras av att lärare är statligt anställda.
Primärundervisningen är obligatorisk och sedan 2003 avgiftsfri. Det råder stor
brist på utbildade lärare och i många delar av Kenya är lärarna
underkvalificerade. År 2005 gick 83 procent av de kenyanska barnen i
grundskolan. Ännu har ingen nämnvärd ökning av elever skett i de torra
områdena i nordöstra provinsen där bara 11 procent av alla barn går i skolan.
Några mobila skolor har startats för att tillgodose minoriteter som lever som
nomader. I särskilt konfliktdrabbade områden har barnen under långa perioder
under 2007 inte haft tillgång till skolgång. Endast drygt hälften av eleverna i
primärskolan fortsätter att studera.
Fattigdom är ett hinder för utbildning i allmänhet. Tidiga giftermål och kvinnlig
könsstympning, brist på sanitetskydd samt otillräckliga sanitära faciliteter i
skolorna utgör hinder för flickors skolgång. Hiv/aids utgör också ett hinder.
Föräldralösa barn måste arbeta för att försörja sig och sina syskon istället för att
gå i skolan.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
De allmänna livsvillkoren är fortsatt svåra men trenden har varit positiv. FN:s
utvecklingsindex 2007 placerade Kenya som 148 av 177 stater. Det är en liten
förbättring sedan förra året då Kenya låg på plats 152. Förbättringen i index
beror främst på den ekonomiska tillväxten som legat på omkring 6 procent de
senaste åren och det faktum att fler av de kenyanska barnen går i skolan.
Levnadsstandarden för det stora flertalet är dock fortsatt låg men enligt officiell

kenyansk statistik gick fattigdomen ned från 52 procent 1997 till 46 procent
2007. 85 procent av den fattiga befolkningen lever på landsbygden och
fattigdomen är högst i den nordöstra regionen samt kustregionen.
En fundamental politisk utmaning ligger i den skeva inkomstfördelningen som
visas i att de fattigaste 20 procenten endast har tillgång till fem procent av den
nationella inkomsten, medan de rikaste 20 procenten förfogar över 50 procent.
Medan inkomstfördelningen har förbättrats något på landsbygden har
motsvarande siffror i städerna försämrats.
Hiv/aids-epidemin bidrar till att familjer och andra sociala strukturer får allt
svårare att ta sitt sociala ansvar eftersom de är överbelastade av behoven och
tvingas ta på sig nya roller. Detta har allvarligt påverkat samhällets förmåga att
ta hand om utsatta grupper och individer. Hittills har uppskattningsvis 1,5
miljoner kenyaner dött i aids, vilket gjort cirka 1 miljon barn föräldralösa.
Fattigdomen i städerna har minskat men mycket lite har gjorts för att ta itu med
den enorma bristen på samhällstjänster och infrastruktur i de växande
slumområdena. I Nairobi finns Kibera, ett av de största slumområdena söder om
Sahara. Där beräknas det bo minst 500 000 människor. De största problemen är
bristen på tillgång till vatten och sanitet. Människorna som bor i slummen har
inte heller någon säkerhet i sitt boende eftersom de inte har några rättigheter till
den mark de bor på eller till de hus/skjul de bor i.
Massvräkningar av folk i slumområden är inte ovanligt och det skedde även
under 2007. De som vräks får i allmänhet inte reda på det innan, eller först
mycket kort tid innan att de ska bli vräkta, och följden blir att de blir hemlösa.
Den stora befolkningsökningen i städerna förväntas fortsätta och den urbana
fattigdomen öka ytterligare. Regeringen har visat vilja till uppgradering av
slumområden och man har avsatt pengar för denna förbättring i budgeten. En
landpolitik för att hitta alternativa hyres- och arrendesystem utarbetades under
året men har inte antagits av parlamentet. Regeringen erkänner också att
massvräkningar är ett problem och man arbetar med att utarbeta riktlinjer för hur
uppsägningar ska gå till i enlighet med internationella normer.

Bristen på tjänligt boende är omfattande och gäller inte bara urbana områden.
Även minoritetsgrupper på landsbygden har svårigheter. Rätten till bostad
påverkas till stor del av avsaknaden av progressiv stadsplanering, oklara
juridiska ägandeförhållanden av mark samt landstölder.
Stora delar av befolkningen saknar tillgång till rent vatten och sanitära
förhållanden. Siffrorna varierar men några siffror som uppgetts är att 60 procent
av befolkningen i urbana områden har tillgång till vatten medan siffran på
landsbygden endast är 40 procent. Beträffande sanitet är siffrorna 55 respektive
50 procent. Förhållandena är generellt sett dåliga. På landsbygden beräknas
majoriteten av kvinnorna gå mer än en och en halv timme per dag efter vatten.
Bristen på rent vatten och sanitära förhållanden bidrar till sjukdom och ökad
dödlighet.
Livsmedelssäkerheten i landet är bekymmersam. Det finns områden där bristen
på livsmedel är akut och beroendet av nödsändningar av mat blivit närmast
permanent. Livsmedelssituationen är till viss del en effekt av svåra
naturförhållanden och torka, men är framför allt en följd av bristande politisk
planering och svag förvaltning. Mellan 30-40 procent av befolkningen beräknas
vara undernärda.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kenya har anslutit sig till FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor (CEDAW). Kenya har dock inte ratificerat
tilläggsprotokollet till CEDAW om individuell klagorätt. Kvinnan har historiskt
sett inte gynnats av vare sig politiskt ansvarstagande eller progressiv lagstiftning,
utan Kenya är fortfarande ett i grunden starkt patriarkaliskt samhälle. Även de så
kallade traditionella normerna, som är så avgörande för flertalet på landsbygden,
diskriminerar kvinnor och flickor.

Kvinnor diskrimineras i lag vad gäller arv, vid ansökan om pass och när det
gäller att ge kenyanskt medborgarskap till sina barn. Detta påpekades särskilt 15
när Kenyas rapport till CEDAW diskuterades 2007. Familjelagstiftningen är
olika för olika religiösa grupper och sedvanerätt är en accepterad del av
familjerätten. Den samhälleliga diskrimineringen tar sig många uttryck. Kvinnor
kontrollerar färre resurser än män. I västra Kenya är det vanligt att ärva hustrur.
När en man dör tas hans hustru över av någon av mannens manliga släktingar.
Många kvinnor motsätter sig detta men tvingas gifta om sig.
Kvinnlig könsstympning praktiseras och uppskattningsvis en tredjedel av
kvinnorna mellan 15-29 år har könsstympats. I vissa grupper är procentsatsen
betydligt högre. Det förefaller dock som om utvecklingen går mot att allt färre
utsätts för ingreppet. Kvinnlig könsstympning är vanligare på landsbygden än i
städerna och det varierar stort beroende på etnicitet. Kvinnor som är utbildade
löper mindre risk att bli omskurna än kvinnor utan någon utbildning. Trots att
presidenten och regeringsföreträdare uttalar sig mot könsstympning finns inte
något generellt förbud mot sedvänjan. Barnlagen förbjuder emellertid kvinnlig
könsstympning på flickor under 18 år. Många aktivister, kyrkoledare och
enskilda organisationer arbetar med att bekämpa seden. Kenya har skrivit under
Maputo-protokollet mot kvinnlig könsstympning.
Kvinnans underordnade ställning medför att hon har ett mycket betungande
ansvar för både familjen och hemmet samt ofta också för det produktiva arbetet,
till exempel familjejordbruk och småskalig handel.
Våld mot och våldtäkt av kvinnor och flickor är ett betydande och ökande
samhällsproblem. Uppskattningar som har gjorts hävdar att ungefär 25 procent
av alla kvinnor mellan 12 och 24 år har utsatts för våldtäkt, en uppgift som vissa
menar är för låg. Ett omfattande forskningsprojekt visar att mellan 40 och 45
procent av kvinnorna i studien har utsatts för sexuellt våld någon gång under sin
livstid. Samma forskning visar att 80 procent av de tillfrågade kvinnorna utsatts
för fysiskt våld under barndomen och drygt 60 procent under vuxenlivet. Den
våldsvåg som utbröt efter presidentvalet i december resulterade i ett ökat antal
våldtäkter och annat sexuellt våld. Påföljden för våldtäkt är fängelse upp till

livstid, men oftast ges inte mer än tio års fängelse. Väldigt få fall når emellertid
domstol då det finns många kulturella och institutionella faktorer som avskräcker
kvinnor från att söka rättvisa den vägen. Samhälleliga uppfattningar avråder folk
från att utanför hemmets väggar diskutera vad som betecknas som
”familjedispyter”. Polisen har så smått börjat upprätta kvinnovänliga
polisenheter att arbeta med våld mot kvinnor samt börjat utbilda poliser i att
hantera våld mot kvinnor.
Abort är förbjudet förutom då moderns liv är i fara. Ett antal kvinnor dör varje år
som en följd av olagliga aborter.
Juridiska reformer för att stärka kvinnors rättigheter som länge emotsetts har
hittills uteblivit. Dock antogs under 2006 en lag mot sexuellt utnyttjande, vilket
är positivt även om man exempelvis inte fick igenom att den ska omfatta våldtäkt
inom äktenskapet. Lagen kriminaliserar handel med barn samt handel med
personer för sexuellt utnyttjande. Det finns en myndighet för genusfrågor,
National Commission on Gender and Development som arbetar för att förbättra
kvinnans ställning. Det finns också en rad enskilda organisationer som arbetar
för kvinnors rättigheter.
15. Barnets rättigheter
Den kenyanska regeringen har uttalat att barnets rättigheter är en prioriterad
fråga. Kenya har en barnlag som antogs i mars 2002. Denna lag definierar för
första gången barn som en person under 18 år och konsoliderar alla lagar som rör
barn. I praktiken är barn i Kenya fortfarande i hög utsträckning utsatta för våld,
övergrepp och diskriminering. Kommentarerna till Kenyas senaste rapport om
CRC nämner särskilt diskriminering av flickor, barn till nomader, barn med
funktionshinder, flyktingbarn men även barn födda utanför äktenskapet. En
översyn av barnlagen inleddes under 2006 men arbetet är inte slutfört.
År 2002 förbjöds aga inom skolväsendet, vilket tidigare varit mycket utbrett och
lett till flera uppmärksammade fall av misshandel och dödsfall. Ännu har dock
inget gjorts för att i praktiken motverka fysisk bestraffning i skolan. Också under
2007 uppmärksammades sexuella övergrepp mot barn i skolan.

Vissa kenyanska enskilda organisationer arbetar med att sprida kunskap om
mänskliga rättigheter bland elever och samarbetar även med lärare för att införa
sådan undervisning i utbildningen på grundskole- och gymnasienivå.
Fattigdomen drabbar barn i högre utsträckning än vuxna. Livsmedelsbrist, till
följd av jordbrukets låga produktivitet, torkan, samt bristande mark- och
vattenvård, har lett till att undernäring är utbredd bland barn. Myndigheternas
undersökning om hushållens inkomster, Integrated Household Budget Survey
2005/2006, har uppgifter om att cirka 33 procent av barnen är kroniskt
undernärda till följd av för lågt näringsintag medan drygt 6 procent är akut
undernärda. Hiv/aids-epidemin har också lett till ökad barnadödlighet. Rapporter
visar att ungefär tio procent av alla barn är föräldralösa vilket innebär att de
förlorat en eller båda föräldrarna. Av dessa barn har mer än hälften blivit
föräldralösa som en följd av hiv/aids och detta har också bidragit till att antalet
gatubarn ökat. Dessa utnyttjas sexuellt, ekonomiskt och fysiskt av ”beskyddare”
och poliser. Barnprostitution är ett växande problem, speciellt i kustområdena,
och drabbar både flickor och pojkar. Handel med barn förekommer och UNICEF
uppskattar att det rör sig om 10 000 – 30 000 barn.
I vissa delar av landet är barnäktenskap vanliga. Fattigdom och hiv/aids har
resulterat i att unga flickor tvingats in i sexuella relationer. Trots att det är
förbjudet är tortyr och annan grym och förnedrande behandling av barn inte
ovanligt. Flera kulturella sedvänjor såsom tidiga giftermål, kvinnlig
könsstympning samt preferens för pojkar, drabbar speciellt flickors möjlighet till
utveckling. Sexuellt utnyttjande av och våld mot flickor, men även mot pojkar,
uppmärksammas i allt högre utsträckning i kenyanska medier.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Våldet som ägde rum efter valutgången i december ledde till hundratals döda,
tusentals skadade och ett stort antal människor på flykt. Vid ett tillfälle brändes
en kyrka ned i Eldoret där kvinnor och barn tagit sin tillflykt och ett 35-tal
personer fick sätta livet till. Förutom de direkt valrelaterade händelser som
utlöste våldet finns det även andra underliggande orsaker. Det finns etniskt

betingade känslor att vissa grupper gynnats på andras bekostnad, det rör frågor
om marginalisering, brist på land och upplevda oförrätter när det gäller
landdistribution samt fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet bland ungdomar.
Även tidigare under året var det ett antal sammandrabbningar mellan olika
etniska grupper, flera med dödligt utfall, brända hus, skolor och hundratals
människor som tvingades lämna sina hem.
Relationerna mellan olika religiösa grupper har historiskt sett varit harmoniska i
Kenya. Strider och förtryck på religiös grund är sällsynta. Talesmän för den
muslimska minoriteten, som uppgår till mellan 15 och 25 procent av
befolkningen, hävdar emellertid att de diskrimineras av den kristna majoriteten
inom utbildningsväsendet, statsförvaltningen och i affärslivet. Det har funnits få
tecken på islamisk extremism.
I Kenya, vars 34 miljoner invånare är fördelade på ett 40-tal etno-lingvistiska
grupper, är Ogiekfolket den etniska minoritet som uppges vara mest utsatt. Ogiek
är historiskt ett samlar- och jägarfolk i Rift Valley-provinsens skogsområden. I
takt med att dessa skogar avverkas hotas deras livsbetingelser och uppehälle,
samt på sikt deras överlevnad. Specialrapportören för ursprungsbefolkningar
lyfter särskilt fram förlust av mark och degradering av miljön som problem för
de kenyanska minoriteterna som till stor del bor i de torra och halvtorra
områdena.
Sedan 2003 har det ökade demokratiska utrymmet givit större möjlighet åt
minoriteter och enskilda organisationer som arbetar för dessas rättigheter att göra
sin röst hörd.
Generellt sett är landets resurser ojämnt fördelade mellan stad och landsbygd och
mellan olika regioner. Denna ojämna fördelning har också en etnisk dimension.
De politiska partierna utnyttjar inte sällan etniska anspelningar för att vinna stöd.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjudet enligt kenyansk lagstiftning. Det gällde även i det

senaste grundlagsförslaget som togs till folkomröstning 2005 men som inte
antogs. Ytterst få har emellertid åtalats och fällts i enlighet med lagen. Lagen
medför dock att homosexuella, bisexuella och transpersoner inte har rätt till
förebyggande och vårdande hiv-relaterad vård anpassad till sina särskilda behov
om de offentliggör sin status. Det nationella aidsrådet försöker dock hitta
alternativa vägar att nå dessa grupper.
Den öppna samhälleliga debatten verkar inte ge utrymme för någon förståelse för
homo-, bi- eller transsexuellas situation eller levnadsval och de inflytelserika
kyrkorna hävdar att den typen av sexualitet är syndfull. Under november månad
sändes i statlig television ett antal program där homosexuella beskylldes för
sexturism och där man allmänt gav en fördömande bild av homosexualitet.
Samtidigt finns det en viss tolerans för homosexuella relationer, inte minst i
kustprovinsen. Toleransen är dock inte större än att homosexualitet inte får
framstå som en alternativ och legitim livsstil, att homosexuella inte får leva
öppet som homosexuella samt att de inte får ställa krav på likaberättigande av
stat, lagstiftning och samhälle.
18 Flyktingars rättigheter
Kenya har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention samt 1967 års
tilläggsprotokoll. Landet har dock inte genomfört någon individuell
statusprövning av personer som sökt skydd. Skyddsbehövande har däremot
kunnat vända sig till FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och där genomgått en
statusprövning alternativt erbjudits kost och logi i något av flyktinglägren i norra
delen av landet. Personer som befinns ha skyddsbehov förses med ett intyg från
UNHCR om att personen bedöms vara flykting, vilket utgör ett skydd mot
återsändande till hemlandet. De kenyanska myndigheterna förefaller respektera
dessa mandatbrev och det finns inga uppgifter om att flyktingar tvångsvis skulle
ha återsänts till sina hemländer.
Kenya antog i december 2006 en flyktinglag. Lagen baseras på 1951 års
konvention om flyktingars rättsliga status och uppfyller de grundläggande kraven
på en nationell lagstiftning. Mot bakgrund av den nya lagen får Kenya stöd för
att gradvis ta över ansvaret för flyktingfrågor och har under året utbildats ibland

annat statusprövning. Kenya har drabbats av mycket stora flyktingvågor på
grund av instabilitet och krig i grannländerna och har ställt upp och tagit emot
dessa personer. De flesta kommer från Somalia och Sudan och det finns flera
hundra tusen flyktingar i Kenya. I de två stora flyktinglägren som finns i norra
Kenya, Dadaab och Kakuma, är säkerhetssituationen ofta allvarlig. Sexuellt våld
mot kvinnor är ett problem samt straffrihet för förövarna. Det hårda klimatet gör
att det är svåra levnadsförhållanden i lägren. Begränsad tillgång på mat har lett
till undernäring vilket har uppmärksammats under året. Kenya tillåter inte
flyktingarna att röra sig fritt utanför lägren varför de är helt beroende av hjälp
från FN och enskilda organisationer.
Gränsen till Somalia är sedan kriget under julhelgen 2006/2007 formellt stängd
men är porös. Ett stort antal arresteringar av personer som i början av året tog sig
in i Kenya från Somalia uppmärksammades internationellt. De ansågs utgöra en
säkerhetsrisk och somliga påstods tillhöra terroriströrelsen al-Qaida. Flera
tvingades att återvända till Somalia utan möjlighet att söka asyl vilket är emot
både internationell och kenyansk lagstiftning. I samband med att polisen gör
stora ”razzior” i förorter och i slumområden i jakt på flyktingar som olagligt
uppehåller sig i Nairobi och andra storstäder begås ofta övergrepp, våldtäkter
och godtyckliga frihetsberövanden.
Som följd av våldet och oroligheterna efter valet i december uppges att närmare
300 000 människor har tvingats att lämna sina hem.
19. Funktionshindrades rättigheter
En lag om funktionshindrades rättigheter antogs 2003 och staten har tagit fram
en särskild handlingsplan för att främja deras rättigheter. Trots att lagstiftningen
officiellt förbjuder diskriminering av funktionshindrade personer är de en utsatt
och marginaliserad grupp. Attityderna mot dem är ofta oförstående och deras
rättigheter kränks av polis och myndighetspersoner genom godtyckliga
arresteringar, övervåld och våldtäkter. Barn med funktionshinder göms inte
sällan undan av föräldrarna. De flesta offentliga byggnader samt offentliga
färdmedel är inte anpassade till funktionshindrade. Ett växande antal enskilda
organisationer arbetar för att öka medvetenheten om deras situation och främja

funktionshindrades rättigheter. Inom ramen för primärskolereformen har också
tillgången till utbildning för barn med särskilda behov stärkts. I kommentarerna
till Kenyas senaste rapport avseende CRC finns rekommendationer för att
förbättra situationen för barn med funktionshinder
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Kenya finns det ett dynamiskt civilsamhälle. Många enskilda organisationer
ägnar sig med framgång åt att övervaka och dokumentera kränkningar av de
mänskliga rättigheterna, sprida utbildning om dessa samt förespråka juridiska,
institutionella och policymässiga förändringar för ökad respekt av dessa
rättigheter. Bland de mest välrenommerade kan nämnas Kenya Human Rights
Commission, Legal Resources Foundation och Internationella
juristkommissionens kenyanska avdelning. Bland organisationer som arbetar
specifikt med kvinnors rättigheter finns till exempel Federation of Female
Lawyers − Kenya (Fida), Education Centre for Women in Democracy och Kenya
Women’s Political Caucus. En organisation som arbetar för barnets rättigheter är
Child Rights Advisory and Documentation Legal Centre, CRADLE. Antalet
internationella enskilda organisationer verksamma i Kenya är stort. Många
samarbetar med sina lokala systerorganisationer.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Många internationella organisationer är aktiva inom området mänskliga
rättigheter. Till dem hör UNICEF som har ett tydligt rättighetsperspektiv på sina
insatser i landet. UNDP har direktstöd till utveckling av parlamentet,
decentraliseringsreformer, rättssektorn och det civila samhället. Sverige arbetar
med att införa ett rättighetsperspektiv i hela utvecklingssamarbetet med Kenya
och stöder också specifika insatser relaterade till mänskliga rättigheter till civila
samhället via UNIFEM respektive UNICEF. Via UNDP stöder Sverige bland
annat civila samhällets arbete med rättshjälp och utbildning i mänskliga
rättigheter. Sverige stöder dessutom den rättssektorreform, GJLOS (se punkt 3)
och som omfattar flera mänskliga rättigheter. Genom UNHCR och WFP ger
Sverige stöd till flyktingarnas rättigheter. Stöd utgår också till uppgradering av

slumområden för att bättre tillgodose de fattigas levnadsstandard och sociala
rättigheter. Under året har stöd utgått för att främja ett fritt och rättvist val genom
stöd till bland annat den kenyanska valkommissionen, väljarutbildning,
övervakning av kampanjer och val samt främjande av kvinnliga väljare och
kandidater.

Mänskliga rättigheter i Tanzania 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i Tanzania förbättras långsamt, men
förblir otillfredsställande. Kvinnor, barn, funktionshindrade och äldre är mest
utsatta. Problemen bottnar ofta i ett auktoritärt styrelseskick liksom i den fortsatt
utbredda fattigdomen i landet. Situationen avseende mänskliga rättigheter på
Zanzibar förblir sämre än på fastlandet.
Rättssektorn präglas alltjämt av ineffektivitet. Regeringsmaktens politiserade
styrning av domstolar och andra delar av statsförvaltningen består, ofta på
bekostnad av individens rättigheter. Respekten för yttrande- och
föreningsfriheten är inte tillfredsställande. Förhållandena i landets fängelser är
svåra vilket bland annat uppmärksammades vid en omfattande fängelsestrejk
under året. Befolkningens syn på dödsstraffet, som fortfarande utdöms men inte
verkställs, utreds för närvarande.
Den utbredda korruptionen fortsätter att utgöra ett allvarligt hinder för rättvisa
och utveckling. Under året har flera fall av allvarliga anklagelser om korruption,
bland annat inom centralbanken, lett till medieuppmärksamhet och fortsatta
utredningar.
Tanzania är ett av världens fattigaste länder. Det makroekonomiska
reformarbetet och regeringens fattigdomsbekämpning förbättrar långsamt
individens ekonomiska och sociala rättigheter och levnadsvillkor men
skillnaderna är stora och särskilt på landsbygden uppfattar många människor sin
situation som oförändrad och i vissa fall sämre än tidigare.
I Tanzania kännetecknas hälsosektorn fortsatt av akut brist på utbildad
sjukvårdspersonal och brist på mediciner och material. Situationen är särskilt
svår på landsbygden och det är även stora skillnader gällande tillgängligheten
mellan olika inkomstskikt. Hiv/aids, malaria och mödradödlighet är särskilt

allvarliga utmaningar. Utbildning prioriteras av regeringen. Under året har
satsningen på sekundärskolan intensifierats och ett stort antal skolor har byggts.
Regeringen kritiseras dock för att inte säkerställa kvaliteten i utbildningen.
Trots att Tanzania officiellt bekänner sig till jämställdhet och jämlikhet mellan
könen är det uppenbart att kvinnan ofta ses som mindre värd än mannen. Detta
tar sig bland annat uttryck i diskriminerande lagstiftning, underrepresentation i
politiken, våld i och utanför hemmet, bristande tillgång till sjukvård och
könsstympning.
Barnen är en av de mest utsatta grupperna i samhället. Inte minst föräldralösa
barn är en grupp som växer i storlek. Barnarbete är förbjudet men förkommer
ofta. De senaste åren har dock Tanzania intensifierat insatserna mot barnarbete
med tydliga resultat.
Funktionshindrade beräknas uppgå till cirka 10 procent av befolkningen och
deras situation är kraftigt förbisedd. Tillgång till utbildning, hälsovård och andra
rättigheter saknas ofta. Bland minoritetsgrupper i samhället är boskapsskötare
och samlare särskilt utsatta. Tanzania huserar stora grupper flyktingar och frågan
om deras återflytt eller integration i samhället är känslig.
Det civila samhället och medierna får ökat genomslag i samhället och ger röst åt
kraven på mänskliga rättigheter. Regeringen har visat tecken på
förändringsbenägenhet i fallet med människorättsorganisationen HakiElimu där
man i början av året lyfte ett hårt kritiserat hot om avregistrering och censur av
organisationen. Ett öppnare debattklimat i medierna kan skönjas, bland annat
gällande korruption och brukandet av landets naturresurser, och oppositionens
hittills mycket marginella roll har stärkts något.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Tanzania har ratificerat flertalet centrala konventioner för mänskliga rättigheter,
med undantag för konventionen mot tortyr och protokollet till konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter om avskaffande av dödsstraff, samt
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rapporteringen till FN:s konventionskommittéer är bristfällig och senfärdig. För
närvarande har Tanzania tolv utestående rapporter. Enligt en nyligen framtagen
studie kring Tanzanias rapportering om mänskliga rättigheter beror detta dels på
svagt tanzaniskt ägarskap för frågorna och dels på dålig intern samordning av
rapporteringen. Dialogen med FN:s kommittéer är följaktligen begränsad.
Ratifikationsläget ser ut som följer:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) tillträddes
1976. Den senaste rapporten lämnades 1997 (skulle ha lämnats 1993). En rapport
är utestående (2002). De fakultativa protokollen om enskild klagorätt och
avskaffandet av dödsstraffet är ej tillträdda.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR)
tillträddes 1976. Den senaste rapporten lämnades 1979. Fyra rapporter är
utestående (1990, 1995, 2000 och 2005).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD)
tillträddes 1972. Den senaste rapporten lämnades 2004 (skulle ha lämnats 1985).
Fyra rapporter är utestående.
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) ratificerades 1985. Den senaste rapporten lämnades 1996 (skulle ha
lämnats 1994). Två rapporter är utestående (1998 och 2002). Det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt tillträddes 2006.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) ratificerades 1991. Inga rapporter
är utestående. Protokollet om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi tillträddes 2003. En rapport är utestående (2005). Protokollet om
barn i väpnade konflikter tillträddes 2004. Inga rapporter är utestående.
- Flyktingkonventionen tillträddes 1964. Det tillhörande protokollet från 1966
tillträddes 1968.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC) ratificerades 2002.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter ratificerades
1984. Tanzania har inte rapporterat sedan 1991.
- Konventionen mot tortyr (CAT) samt det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr är ej tillträdda.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
undertecknades i mars 2007 men har ännu inte ratificerats.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga kända rapporter om politiska mord sanktionerade av statsmakten i
Tanzania. Detsamma gäller för påtvingade försvinnanden. Däremot finns
uppgifter om summariska eller utomrättsliga avrättningar utförda av soldater och
poliser i tjänst, liksom övervåld av polismän. Tanzania har inte tillträtt
konventionen mot tortyr. Tortyr är förbjudet i lag men förekommer i häkten och
fängelser. Ansvariga för missförhållanden ställs sällan till svars och ärenden förs
endast i undantagsfall till rättslig prövning. Regeringen har de senaste åren
genomfört en stor satsning för att rensa ut korrupta polismän samt
medvetandegöra poliserna om deras samhällsuppdrag i syfte att förbättra
medborgarnas förtroende för polisen.
Under 2006 uppmanades polisen av ansvarig minister att skjuta misstänkta
brottslingar på plats, vilket enligt ministern kunde ske utan föregående utredning
eller rättegång. Påbudet, kallat shoot to kill, kritiserades kraftfullt, särskilt efter
ett uppmärksammat fall då sex ädelstenshandlare rånmördades av polisen under
förevändning att de var kända brottslingar. Högt placerade polischefer var
inblandade i händelsen. Efter snabbprövning av ärendet i hovrätten släpptes en
av polischeferna i mars 2007. De övriga fyra poliserna, varav en högt uppsatt, är
mordåtalade och befinner sig i häkte i väntan på en rättegång som har skjutits
upp.
En utbredd företeelse i det tanzaniska samhället är att folksamlingar tar lagen i
egna händer. Bakgrunden är ofta en omfattande misstro mot polisen och
rättsväsendet. Media rapporterar regelbundet om misstänkta brottslingar som
stenats, misshandlas eller bränts till döds av uppretade folksamlingar. Det finns
uppgifter om att polisen t.o.m. uppmuntrar folksamlingarna och att man sällan
ingriper mot personer som deltagit. Förövarna ställs sällan inför rätta.
Förhållandena i fängelser och häkten är svåra och i vissa fall direkt livshotande,
även om vissa förbättringar har skett de senaste åren. Den nationella
kommissionen för mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning (Commission
of Human Rights and Good Governance) genomförde 2006 en studie av

förhållandena på landets fängelser och uttryckte bland annat stark kritik mot
bristande sanitära förhållanden samt mot att särskilt yngre fångar (t.o.m.
minderåriga) utsattes för övergrepp.
Häktningstiderna är mycket långa även om de minskat något tack vare de
kommittéer för granskning av pågående rättsfall som justitieministern inrättat
under 2007 som ett svar på fångarnas våldsamma protester mot de långa
väntetiderna. Enligt lag får häktningstiden inte överskrida två månader, men det
tar i allmänhet två, tre år för ett mål att nå domstol. Häktningstiderna får inte
avräknas mot straffen. Rättsprocesserna tar i regel flera år, om de alls avslutas,
och allmänhetens förtroende för domstolarna är lågt. Landets fängelser och
häkteslokaler är dimensionerade för ungefär 25 000 personer, men hyser för
närvarande omkring 40 000 fångar. I samband med såväl nationaldagen som
självständighetsdagen benådade president Kikwete drygt 4000 fångar. På
Zanzibar finns inte samma problem med överbeläggning på fängelser men
däremot är andelen häktade högre än andelen dömda.
4. Dödsstraff
I Tanzania finns dödsstraffet kvar för brotten mord och förräderi. Domen måste
bekräftas, och kan omvandlas till fängelsedom, av presidenten. Ingen avrättning
har verksställts sedan 1994 då presidenten avstått från att bekräfta dödsdomar. I
augusti 2006 omvandlade president Kikwete alla dödsstraff till livstids fängelse,
enligt obekräftade uppgifter rörde det sig om omkring 400 personer.
Domstolarna fortsätter emellertid rutinmässigt att utfärda dödsdomar.
Opinionen mot dödsstraffet har vuxit och debatten om dödsstraff har blivit
alltmer synlig. Under året har Tanzanias kommitté för lagreform, ledd av
parlamentets talman på justitieministerns uppdrag, genomfört en utredning om
hur befolkningen ser på dödsstraffet. Utredningen har avslutats och rapportens
resultat kommer enligt uppgift att offentliggöras under 2008.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt brottsbalken (Criminal Procedure Code) måste en arresterad höras inom

48 timmar. I praktiken kan arresterade få vänta i dagar på att bli förhörda.
Inskränkningar i de personliga friheterna på politiska grunder förekommer.
Oppositionsföreträdare på Zanzibar har hindrats i sin politiska verksamhet. Även
på fastlandet har politisk verksamhet i form av politiska möten försvårats eller
hindrats. Polisen gör flitigt bruk av sin rätt att tillfälligt omhänderta personer som
anses störa ordningen, inte minst i samband med politiska möten.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet i Tanzania är i teorin fristående från den verkställande och
lagstiftande makten. I praktiken är dock domstolarna starkt påverkade av
regeringsmakten. Domare utses enligt grundlagen av presidenten.
Militärdomstolar förekommer, men prövar inga enskilda mål.
Arbetet inom rättssektorn är ineffektivt och flera landsbygdsdistrikt saknar ännu
lokala domstolar. Rättsprocesser tar ibland flera år, om de alls avslutas, och
allmänhetens förtroende för domstolarna är lågt. I de lokala domstolarna erbjuds
inte rättshjälp. Endast vid misstanke om mycket grova brott erbjuds allmän
rättshjälp. Den rättshjälp som i övrigt finns tillhandahålls av enskilda
organisationer. Många av de lagar som planerades när flerpartisystemet infördes
har inte genomförts, mycket beroende på regeringens bristande initiativ. Vidare
är de konventioner Tanzania ratificerat bristfälligt införlivade i landets
lagstiftning.
Efter en långdragen process finns idag ett reformprogram som syftar till att
modernisera rättssystemet och förbättra lagar. Programmet har startat men på
grund av bland annat bristande kapacitet samt ointresse från politiskt håll står
implementeringen tidvis still.
Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter och god
samhällsstyrning visade inledningsvis stor integritet men är kringskuren och
förmår inte genomföra sitt mandat. Kommissionen har att granska individuella
anmälningar om kränkningar av mänskliga rättigheter (som dock inte får vara
föremål för en pågående rättsprocess). Det så kallade Serengetifallet, där

regeringen avfärdade kommissionens bedömning av myndigheternas fördrivning
av invånarna i byn Nyamuma 2001, väntar sedan 2005 på behandling i högsta
domstolen. De fördrivna byborna är fortfarande hemlösa. Kommissionens
senaste rekommendationer gällande polis och fängelser samt barnets rättigheter
har varit svaga. Kommissionen har sedan april 2007 formellt rätt att verka på
Zanzibar men i realiteten är verksamheten begränsad.
Under året har flera fall av allvarliga anklagelser om korruption, bland annat
inom centralbanken, lett till medieuppmärksamhet och fortsatta utredningar.
Korruptionen genomsyrar alla nivåer av samhällslivet och fortsätter att utgöra ett
stort hinder för rättvisa och utveckling. Vanliga människor måste i praktiken
köpa sig rätten till sjukvård, utbildning och andra sociala tjänster. Därmed saknar
den fattigaste delen av befolkningen, framförallt på landsbygden, i princip
tillgång till rättsväsendet. Korruptionsbekämpningen står högt på president
Kikwetes agenda. Under året förstärktes mandat och kapacitet för
korruptionsbekämpningsmyndigheten (Prevention and Combating of Corruption
Bureau, PCCB), vilket lett till ett ökat antal utredda fall samt högre profil. Men
svagt lagstöd, bristande oberoende i förhållande till regeringen samt otillräckliga
resurser begränsar myndigheten. Arbetet försvåras även av att personer som
rapporterar om korruption (whistle blowers) ännu inte skyddas av lagstiftning.
7. Straffrihet
Straffriheten är utbredd i Tanzania. Korruption, polisbrutalitet och lynchningar är
några exempel på områden där statsmakten ofta underlåter att beivra och
bestraffa brott.
I mars genomfördes en landsomfattande strejk bland intagna i Tanzanias
fängelser. Den utlösande faktorn var frigivningen av en tidigare regional
kommissionär tillika vän till presidenten som stod anklagad för dråp sedan han
skjutit en busschaufför till döds efter ett bråk med många vittnen. Ärendet
snabbehandlades och den anklagade släpptes mot borgen efter bara drygt fyra
månader i häkte. I ett annat liknande fall frigavs en tidigare polischef som stod
anklagad för inblandning i ett rånmord på fyra affärsmän under förevändningen
att de var kända brottslingar. Även han släpptes mot borgen efter snabbehandling

av ärendet. Dessa två fall orsakade massiva protester. Krisen hävdes inte förrän
en regeringsdelegation ledd av justitieministern förhandlat med de strejkande
och lovat att tillsätta utredningskommissioner för att förbättra förhållandena för
internerna.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Författningen föreskriver yttrandefrihet och pressfrihet. Framväxten av nya och
oberoende medier vid sidan av de stats- och CCM-kontrollerade har varit viktig
för demokratiseringen i Tanzania. Det finns nu en livaktig flora av tidningar på
både engelska och swahili, liksom ett antal TV- och radiostationer som inte är
statligt kontrollerade. De nya tidningsföretagen är med några undantag
fortfarande ekonomiskt svaga. Även om utbudet är stort är kvaliteten i
nyhetsbevakning och analys fortfarande bristfällig.
Regelrätt censur kan inte sägas förekomma, åtminstone inte på fastlandet.
Journalister utsätts dock för påtryckningar att idka självcensur och att styra sin
rapportering. Tanzanias medieråd (Tanzania Media Council) har bidragit till att
krav på censur hållits tillbaka genom framgångsrika skiljedomsförfaranden.
På Zanzibar är situationen sämre än på fastlandet. Medierättsorganisationen
Reportrar utan gränser konstaterar att pressfrihet inte råder på Zanzibar. Strikt
statskontroll av de lokala medierna (radio och TV) råder. Dessa medier
favoriserar öppet regeringspartiet CCM till nackdel för oppositionspartiet CUF.
Det förekommer att journalister och tidningar bannlyses, om än tillfälligt.
Oberoende tidningar från fastlandet är fritt tillgängliga på Zanzibar och många
invånare kan ta emot TV-sändningar från fastlandet.
Trots brister spelar medierna en viktig roll för att avslöja missförhållanden och
föra debatt. Medierna uppmärksammar brott mot de mänskliga rättigheterna i
större utsträckning än tidigare. En allt öppnare och fränare mediedebatt har växt
fram under året med fokus på ett flertal misstänkta korruptionsaffärer.
En ny lag om informationsfrihet och bestämmelser om medias förutsättningar att
verka förbereds. Ett första utkast under 2006 ledde till omfattande diskussion

bland icke-statliga aktörer som presenterade ett eget förslag till lag. Bristen på
insyn och tillgången till offentlig information lyfts fram som ett problem och ett
hinder för granskning av statsmakten och ansvarsutkrävande. På Zanzibar har
under året en ny lag antagits som kraftigt försämrar mediernas förutsättningar att
rapportera från representanthusets diskussioner.
Organisationen HakiElimu, som fokuserar på information, granskning och
påverkansarbete inom utbildningssektorn, är en av de mest aktiva
organisationerna som arbetar i Tanzania för mänskliga rättigheter. Till följd av en
kritisk rapport om regeringens reformprogram för primärskolan som
publicerades 2005 förbjöds organisationen att publicera studier om Tanzanias
utbildningsverksamhet. Medier och skolor som samarbetade med HakiElimu
hotades med bestraffning. Fallet väckte stor offentlig debatt. I början av året
lyftes hotet om avregistrering och censuren av HakiElimu, ett utfall som får
anses vara en seger för respekten för yttrande- och föreningsfrihet.
Politiska partier och fackföreningar är registreringsskyldiga. Tidigare var den
tanzaniska fackföreningsrörelsen en del av CCM:s organisation. Under 1990talet växte en fristående fackföreningsrörelse fram. Landets fackliga
centralorganisation, TUCTA (Trade Unions’ Congress of Tanzania) har idag 12
medlemsförbund och drygt 300 000 medlemmar. Arbetstagare hindras dock inte
sällan från att organisera sig.
Församlingsfriheten garanteras av grundlagen och är i princip oinskränkt. I
praktiken förekommer begränsningar, i synnerhet för politiska möten. Polisen
måste informeras i förväg och kan förbjuda mötet om den bedömer att det finns
risk för att den allmänna ordningen störs. Enligt oppositionen har denna
anmälningsplikt blivit en form av licensiering och särskilt på landsbygden
förekommer det att regeringskritiker utsätts för repressalier från de lokala
myndigheterna. Situationen på Zanzibar är fortsatt värre än på fastlandet, även
om en viss förbättring kunde konstateras i samband med valupptakten 2005.
Enligt lag står alla frivilligorganisationer under kontroll av ett råd som utses av
regeringen. Offentlig registrering är ett krav. Rådet har mandat att godkänna och

återkalla registrering. Lagstiftningen har kritiserats hårt för att begränsa
föreningsfriheten. Lagstiftningen omfattar inte Zanzibar.
Tanzania är enligt sin författning en sekulär stat. I vardagslivet ser man sällan
konfrontationer mellan trosriktningarna. Officiellt får de nya partierna inte vara
konfessionella. Individens utövande av sin religion respekteras vanligtvis, men
viss diskriminering förekommer. Trots unionens sekularisering är Mufti-lagen
fortfarande i kraft på Zanzibar. Muftin utses av presidenten och är bemyndigad
att besluta i religiösa frågor. En tydlig trend är att den inhemska politiska och
mediala debatten blivit mer artikulerad och rymmer mer ifrågasättande och krav
på information, politiskt deltagande och transparens från såväl icke-statliga
aktörer som parlamentet än tidigare. Att utskotten gavs tillräckligt med tid att
diskutera den nationella budgeten betecknas som ett betydande framsteg för
budgetprocessen och framförallt för ledamöternas möjlighet att utföra sitt
granskningsuppdrag. Överlag sker ett ökat inhemskt ansvarsutkrävande, där
Tanzanias folkvalda i större utsträckning ställs till svars för sina beslut och
förehavanden.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den långa eran av enpartistyre under CCM präglar fortfarande det politiska livet
i Tanzania, även om landet sedan 1992 är en flerpartidemokrati.
Sammanblandningen mellan stat och regering är påtaglig; rättsväsendet är i
praktiken underordnat regeringen och parlamentet svagt. Författningen är
fortfarande endast nödtorftigt anpassad till flerpartisystemet.
Tanzania har för närvarande 18 registrerade politiska partier samt ett mindre
antal provisoriskt registrerade partier. Partiregistreringsämbetet (Registrar of
Political Parties) har egen befogenhet att bevilja eller neka registrering av
politiska partier och att tillämpa strikta regler för partiverksamhet. Den
nuvarande innehavaren av detta ämbete, som är tillsatt av presidenten, har med
betydande integritet gått ut och kritiserat regeringen för att inskränka
oppositionens politiska rättigheter och för att politisera statsförvaltningen. Enligt
ett domslut under 2006 har oberoende kandidater numera rätt att kandidera.

Domslutet uppmanade valkommissionen att säkerställa mekanismer för detta
inför valen 2010. Den nya bestämmelsen tillämpades inte vid ett fyllnadsval i
Tunduru under året.
I unionsparlamentet verkar regeringspartiet CCM och fyra oppositionspartier.
Dessa är splittrade och svaga vad gäller oppositionsarbete, partiprogram och
medlemsaktivering. Under året har ett samarbete mellan oppositionspartierna
inletts, bland annat i syfte att driva frågan om ändring av konstitutionen.
Reglerna för partistöd ger regeringspartiet oproportionerligt stor finansiering.
Frågan om en ny lag om partifinansiering har diskuterats under året. Kvinnors
representation i de politiska institutionerna har förbättrats (se avsnitt 14).
Oppositionspolitiker hindras ibland i sin politiska verksamhet (se avsnitt 5).
Under året avstängdes en framträdande oppositionsföreträdare från parlamentet
under en period, vilket utlöstes av hans skarpa kritik mot den minister som
ansvarar för gruvnäringen. Frågan gavs stor uppmärksamhet i medierna.
Under 2005 ägde det tredje demokratiska valet i landets historia rum. Inför valet
reformerades vallagarna och en permanent röstlängd upprättades, där mer än 95
procent av väljarkåren registrerades. Valkampanjen präglades emellertid också
av anklagelser om korruption. Möjligheten att erbjuda gåvor och tjänster som en
del av valkampanjen (takrima) användes flitigt och tros ha förstärkt
regeringspartiets redan överväldigande inflytande. På initiativ av
människorättsorganisationer i landet olagligförklarades takrima under 2006 av
hovrätten.
Valen genomfördes på ett organiserat och lugnt sätt över hela landet, med
undantag för Zanzibar där begränsade oroligheter och valfusk observerades.
Regeringspartiet CCM och president Kikwete vann en jordskredsseger.
Oppositionspartierna gjorde ett oväntat svagt val och förlorade flera av sina få
mandat även i traditionella oppositionsfästen.

På oppositionsstarka Zanzibar genomfördes valen på ett i huvudsak lugnt sätt. I
flera nyckelvalkretsar observerades emellertid valfusk och våldsamheter.
Kravaller uppstod när säkerhetsstyrkor bemötte oppositionens protester med
tårgas och vattenkanoner. För att hindra oroligheter spärrade säkerhetsstyrkor av
stora delar av Stone Town. Bland annat stängdes ett tusental
oppositionsanhängare in i dagar utan tillräcklig tillgång till vatten, mat och
sanitet. Ingen utredning har ännu skett. Oppositionen har alltjämt inte formellt
accepterat valresultatet och anklagar regeringen för valfusk. Den utdragna
försoningsprocessen (Muafaka) mellan CCM och oppositionspartiet CUF (Civic
United Front) gavs en nystart i början av 2007 och förhoppningar finns om en
överenskommelse.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetsrättsrelaterade frågor är en stor utmaning för de mänskliga rättigheterna i
Tanzania. En stor andel av den arbetsföra befolkningen (drygt 70 procent) verkar
inom den informella ekonomin. En stor arbetsrättsreform inleddes 2005 i syfte
att inkorporera ILO:s (International Labour Organization) konventioner i landets
lagstiftning (Tanzania har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner). Reformen
är dock försenad.
Författningen tillåter fackföreningsfrihet och regeringen respekterar denna
rättighet. Åtminstone 15 procent av landets arbetare inom den formella
ekonomin är anslutna till fackföreningar. Rätten till kollektivavtal skyddas av
lagen men gäller inte i offentlig sektor. Författningen förbjuder tvångsarbete –
även för barn. Det finns rapporter om att tvångsarbete ändå förekommer (se även
avsnitt 15 om barnarbete).
Minimilönen för statsanställda uppgår till 84 000 shilling (ca 500 kronor) i
månaden. För övriga är minimilönen 48 000 shilling (ca 288 kronor), vilket ofta
inte räcker för att täcka de mest nödvändiga kostnaderna. En debatt pågår om
höjningar av minimilönerna. Inom den informella sektorn kan månadslönen vara

så låg som 7 000 shilling (ca 41 kronor). Den maximala arbetstiden (45 timmar/
vecka) överskrids mycket ofta.
Zanzibar har en separat arbetslagstiftning. Bland annat omfattar den zanzibariska
arbetsrätten endast arbetstagare inom den privata sektorn. Den zanzibariska
lagstiftningen förbjuder strejkrätten.
Sysselsättningssituationen i Tanzania är bekymmersam. Mindre än 10 procent av
den totala arbetsstyrkan beräknas ha avlönade arbeten. Allra högst är
arbetslösheten bland personer under 35 år. Ungefär hälften av de arbetslösa
återfinns i storstäderna. Jordbruket beräknas svara för cirka 80 procent av den
totala sysselsättningen, varvid det stora flertalet är engagerade i självhushåll utan
fasta löneinkomster. På sikt finns möjligheter att delvis vända på denna negativa
trend. En fortsatt hög ekonomisk tillväxt kan förväntas som ett resultat av
regeringens makroekonomiska reformarbete. En förutsättning är dock att
tillväxten sker i sektorer som ger arbete samt kommer de fattiga till del. Den nya
arbetslagstiftningen stipulerar rätten att strejka, men kritiseras samtidigt för att
begränsa densamma genom alltför strikta villkor.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
I Tanzania kännetecknas hälsosektorn fortsatt av akut brist på utbildad
sjukvårdspersonal och brist på mediciner och material. Situationen är särskilt
svår på landsbygden och det är även stora skillnader gällande tillgängligheten
mellan olika inkomstskikt. Hälsosektorn tilldelas cirka 13 procent av statens
totala budget. Regeringen erbjuder i princip gratis vård av ett fåtal sjukdomar
som TBC och kolera, liksom vård av medellösa. Dessa tjänster begränsas i
praktiken av utbredd korruption, brist på mediciner, läkare och sjukvårdsplatser
liksom av avstånd till sjukhus och kliniker. Tanzanias medellivslängd är lägre nu
(47 år för män och 49 år för kvinnor) än för 20 år sedan (52 år). Tillgång till rent
vatten är mycket begränsad. Malaria, aids, tuberkulos, lunginflammation och
anemi är de vanligaste dödsorsakerna. Barn och kvinnor är särskilt utsatta.
Cirka sju procent av befolkningen på fastlandet mellan 15-49 år beräknas vara
hiv-positiva även om de exakta talen är osäkra. De flesta smittade är kvinnor och

omfattningen smittade varierar kraftigt i landet. UNAIDS siffror visar att det till
följd av viruset idag finns cirka 1,1 miljoner föräldralösa barn i landet. Såväl i
Tanzania som i flera andra afrikanska länder finns det en stark koppling mellan
hiv-förekomst och migration. Regeringen har uttalat att hiv/aids är en prioriterad
fråga. Den nationella policyn för hiv/aids-bekämpning samordnas av ett
fristående organ under premiärministerns kansli (TACAIDS). Sedan 2004 förser
Tanzania aidssjuka med bromsmediciner genom en nationell behandlingsplan.
Målet är att alla behövande ska ha tillgång till bromsmediciner 2008. Det är dock
långt kvar innan detta kan uppnås. Idag får cirka 100 000 personer behandling. 1
Malaria utgör en stor påfrestning på den tanzaniska ekonomin. Motståndskraften
mot malariamediciner sprider sig snabbt med stora sociala och ekonomiska
implikationer. De nya malariamedicinerna är dyra och svåra att hantera. Malaria
konkurrerar med hiv/aids om resurser och kompetent personal. På Zanzibar har
nya studier visat på kraftiga minskningar av malaria genom ett program som
effektivt kombinerar medicin och myggnät.
12. Rätten till utbildning
Under de första decennierna efter Tanzanias självständighet gjordes stora
investeringar på utbildningsområdet. Under 80-talet och första hälften av 90-talet
kom stora delar av resultaten av dessa investeringar att ödeläggas. Sedan dess
har situationen förbättrats avsevärt. Under de senaste åren har regeringen, stödd
av givare som Sverige, satsat mycket på utbildning. Utbildningssektorns del av
statsbudgeten uppgår idag till cirka 20 procent. Förbättringar i
inskrivningsstatistiken kan tillskrivas flera viktiga beslut. Ett sammanhållet
sektorprogram för primärskolan har utformats: de obligatoriska skolavgifterna
har tagits bort, påbud har gått ut att alla skolbarn ska skrivas in i grundskolan, ett
program för byggande av nya klassrum har satts igång.
Enligt statistiken är 97,3 procent av barn i skolpliktig ålder (7-13 år) inskrivna i
grundskolan (årskurs 1-7). Fördelningen mellan pojkar och flickor är relativt
jämn: 97,6 procent för pojkar och 97,0 procent för flickor. På regionnivå varierar
andelen mellan 70 och närmare100 procent. Under 2007 har en tidigare inledd
satsning på sekundärskolan intensifierats och ett stort antal skolor har byggts. De
stora satsningarna kritiseras dock för att inte säkerställa kvaliteten i utbildningen.

Det råder stor brist på läromedel och utbildade lärare inom både grund- och
sekundärutbildningen. Trots detta klarar mer än hälften av eleverna slutexamina i
primärskolan. Av dem som gått ut grundskolan fortsätter hela 67,5 procent till
sekundärundervisning (årskurs 8-13), 69,8 procent pojkar och 65,2 procent
flickor. Däremot fortsätter endast cirka en procent till universitetet. På
universitetsnivå är andelen kvinnor väsentligt lägre. Välbeställda familjer skickar
sina barn utomlands för att studera.
Graviditet leder som regel till relegering, även om enskilda skolor inte följer det
gängse mönstret. På Zanzibar finns sedan 2005 en ny lag som tillåter gravida
skolflickor att gå kvar i skolan. I vilken utsträckning den efterlevs är oklart. MRorganisationer har vid upprepade tillfällen efterlyst en tydlig lagstiftning på
området i syfte att säkra flickors rätt till utbildning.
Diskriminerade grupper är bland annat barn med funktionshinder
(uppskattningsvis är endast 2-10 procent inskrivna) och barn åt boskapsskötare.
Avsaknaden av vuxenutbildning utestänger framför allt
kvinnor på landsbygden. Cirka 41 procent av dessa kvinnor uppges vara
analfabeter.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Tanzania tillhör de fattigaste länderna i världen mätt i BNP/invånare (cirka 320
USD). Det råder brist på heltäckande studier för att avgöra om
inkomstfattigdomen minskar. En försenad nationell hushållsundersökning,
kommer att visa om de simuleringar som genomförs i väntan på undersökningen,
överensstämmer med den faktiska utvecklingen. I en rapport uppger till exempel
79 procent av de tillfrågade att de inte fått en bättre levnadsstandard de senaste
tre åren. Förhållanden är särskilt svåra på landsbygden.
Andra dimensioner av inkomstfattigdom har till stor del att göra med kvaliteten
på och distribution av offentliga tjänster, i synnerhet grundläggande hälsovård,
utbildning, vattenförsörjning och avfallshantering. Med undantag för andelen
barn i grundskola samt de senaste årens positiva utveckling vad gäller

barnadödligheten, visar Tanzanias sociala indikatorer på få framsteg under det
senaste årtiondet. Avsevärda ansträngningar har gjorts från statens sida i att öka
de sociala utgifterna med de fattiga som målgrupp, men de mest sårbara och
behövande grupperna nås inte i tillräcklig omfattning.
Tanzanias värde i FN:s utvecklingsindex (Human Development Index) är lågt
(0.467) och har endast förbättrats marginellt de senaste åren. Av 177 länder
rankas Tanzania som 159.
Rättighetsperspektivet i Tanzanias fattigdomsstrategi (Mkukuta) är endast svagt
reflekterat, även om det har skett vissa förbättringar jämfört med tidigare
fattigdomsstrategier. Trots detta finns det outtalat ett erkännande av
grundläggande principer och respekt för mänskliga rättigheter genom att
myndigheternas ansvar blir tydligare; det är ytterst statens ansvar att se till att
levnadsstandarden för de fattiga ökar. Sociala sektorer ges större utrymme än i
tidigare fattigdomsstrategier. Likaså betonas att kvaliteten på samhällsservice ska
prioriteras framför kvantitet. I fokus finns även en reformering av
statsförvaltningen och demokratisk samhällsstyrning. De beskrivs som viktiga
instrument för att utveckla demokratin och leva upp till åtaganden stipulerade i
konventioner om mänskliga rättigheter.
En avgörande utmaning är att få den makroekonomiska stabiliteten och den
ökande ekonomiska tillväxten att resultera i förbättringar för flertalet i
befolkningen. Om Tanzania lyckas genomföra en politik som leder till att
tillväxten skapar arbetstillfällen, infrastruktur och framförallt förbättrade sociala
tjänster kan fattigdomen förväntas minska.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Trots att Tanzania officiellt bekänner sig till jämlikhet mellan könen ses kvinnan
i de flesta delar av samhället som mindre värd än mannen. Detta tar sig bland
annat uttryck i diskriminerande lagstiftning, bristande tillgång till hälsovård,
underrepresentation inom det politiska livet, statsförvaltningen och näringslivet

samt liten andel kvinnor i högre utbildning. Könsstympning och
kvinnomisshandel är också betydande problem.

svårare att få äganderätt och arvsrätt gör att de befinner sig i en ytterst utsatt
ekonomisk situation om de lämnar sina män.

Även om lagstiftningen stärkt kvinnans ställning, kvarstår orättvisor på ett flertal
områden, bland annat gällande äktenskapslag, rätt till land samt arvsrätten.
Flickor blir fortsatt bortgifta innan de uppnått myndig ålder. Hustrumisshandel
pågår oförminskat och handel med kvinnor och flickor såväl inom landet som till
utlandet tycks öka. Attityder och en nedvärderande inställning till våldtagna
kvinnor hos till exempel polis och domstolar hindrar kvinnor från att till fullo
komma i åtnjutande av sina rättigheter.

Diskriminering av kvinnor är förbjuden enligt grundlag. Äktenskapslagen från
1971 förkastar hustrumisshandel men stipulerar vare sig förbud eller straff.

Sedvänjan med brudpriser påverkar jämställdheten negativt. Mannen betraktar
kvinnan som sin egendom som kan utnyttjas och misshandlas efter eget tycke.
Kvinnor som misshandlas är också fast i äktenskapet eftersom kvinnans familj
måste återbetala brudpriset om kvinnan återvänder till föräldrahemmet.
Tanzanias grundlag fastslår att män och kvinnor har lika rättigheter men medger
samtidigt att traditionell lag (sharia) ska respekteras. Därmed understöds praxis
att flera rättsfall prövas och döms i enlighet med sharia varvid kvinnors ställning
genomgående är svagare än mäns.

Kvinnoorganisationer har identifierat äktenskapslagen som den mest
diskriminerande och prioriterad för revidering. Ett förslag till ny lag som togs
fram redan 1992 har blivit liggande, trots att jämställdhetsministern upprepade
gånger offentligt utlovat en revidering av äktenskapslagen. Invandringslagen
föreskriver att en utländsk man som är gift med en tanzanisk kvinna inte har rätt
att bo i Tanzania; den tanzaniska kvinnan tvingas i sådana fall i praktiken att ge
upp sitt medborgarskap. Motsvarande gäller inte för utländska kvinnor gifta med
tanzaniska män.

Minimiåldern för äktenskap är 15 år för flickor (18 år för pojkar). Lokala
sedvänjor och delar av den indiska befolkningen i Tanzania tillåter att flickor
gifts bort redan vid 12 års ålder. Studier framtagna av TAMWA (Tanzania Media
Womens Association) visar på det starka sambandet mellan skolavhopp,
tonårsäktenskap och graviditet för skolflickor. Studien visade också att flickornas
äkta makar ofta hade flera partners vilket ytterligare ökar just dessa flickors risk
att bli smittade av hiv/aids. Sharia diskriminerar kvinnorna såväl inom
äktenskapet som vid skilsmässa. Vid skilsmässa tilldelas maken såväl vårdnaden
om barn som egendomar. Även den civila lagstiftningen diskriminerar kvinnor.
Underhållsskyldigheten som regleras av lagen utgör små belopp men oftast
tillämpas den inte alls. Barn och egendom tillhör mannen. Om vårdnaden om
barnen tilldöms modern, vilket ibland förekommer i urbana miljöer, tillerkänns
modern ett mycket lågt underhållsbelopp. I praktiken tillämpas så gott som
aldrig underhållsskyldigheten. Detta tillsammans med det faktum att kvinnor har

Abort annat än av medicinska skäl är förbjudet. Under 2006 skrev Tanzania
emellertid under Afrikanska unionens riktlinjer för abort som uppmuntrar till
mer liberal tillämpning av lagstiftningen.

Kvinnor har lagstadgad rätt att äga mark under samma förutsättningar som män,
men kvinnors rätt att äga och ärva fast egendom upphävs i praktiken av äldre
gällande lagstiftning. Lagen om sexualförbrytelser stipulerar hårda straff för
våldtäkt, men skyddar inte för våldtäkt inom äktenskapet.

Könsstympning praktiseras i omfattande utsträckning även om en svag nedgång
har kunnat skönjas. En utredning av den enskilda organisationen Tanzania
Gender Networking Programme visar att 15 procent av alla flickor fortfarande
utsätts för denna sedvänja. Mörkertalet är dock sannolikt stort. Uppgifter finns
om att könsstympning förekommer inom cirka 20 av landets 130 etniska
grupper, majoriteten från landets centrala och norra delar. I vissa regioner uppges
så många som 80 procent av kvinnorna vara könsstympade.
Lagen om sexualförbrytelser trädde i kraft 1998 som en del av den övergripande
lag om sexualbrott (Sexual Offences Special Provisions Act) i vilken

könsstympning behandlas som ett brott, mottogs som en seger för landets
kvinnor och flickor. Straffsatsen är antingen böter motsvarande cirka 1800
kronor eller fängelse upp till 15 år. Efterlevnaden av lagen har dock varit svag
och även om ett fåtal gripanden har gjorts är åtal fortfarande sällsynta. Lagen
skyddar inte kvinnor äldre än 18 år. Motsvarande lagstiftning finns inte på
Zanzibar. Rapporter från medier och aktivister vittnar om att äldre flickor vägrar
att låta sig stympas och söker vägar att göra sin röst hörd. Samtidigt sker
könsstympning i högre utsträckning i hemlighet, i allt lägre åldrar och inte sällan
med dödlig utgång, särskilt när det utförs på spädbarn.

15. Barnets rättigheter
Tanzania har ingen enhetlig definition av vem som anses vara barn. Det finns
dock lagstiftning som anger 18 år som gräns.

En alltid lika aktuell fråga i diskussionen om jämställdhet i Tanzania är den
fortsatt höga siffran för mödradödlighet (578 per 100 000). En starkt bidragande
orsak till det fortsatt höga dödstalet är att de flesta kvinnor (60 procent) fortsatt
föder sina barn utan utbildad sjukvårdspersonal närvarande. En hälsoplan har
nyligen antagits, med åtgärder för att minska mödradödligheten, bland annat att
utbilda fler barnmorskor och förbättra vårdens kvalitet i alla distrikt. Samtidigt
har många frågetecken rests, framförallt från civilsamhällets organisationer, om
de resurser som krävs för att genomföra planen kommer att ställas till
förfogande. Mödradödligheten orsakas inte sällan av relativt enkla tillstånd
såsom anemi.

Antalet föräldralösa barn uppskattas till närmare 2,5 miljoner enligt siffror från
UNICEF. En stor del är barn vars föräldrar dött i aids. Många flyr situationer i
hemmen där de blivit utsatta för övergrepp. Spridningen av hiv/aids innebär att
åtskilliga i den arbetsföra befolkningen slås ut och lämnar barnen i svåra
situationer. Området runt Victoriasjön är särskilt drabbat. Många barn dras till
städerna, i synnerhet Mwanza och Dar es Salaam, där de försörjer sig på
försäljning av tidningar, sötsaker och liknande eller involveras i prostitution och
småstölder. Inga säkra siffror finns för omfattningen av sexuell exploatering av
minderåriga, inklusive barnprostitution. Sannolikt är detta ett växande problem.

Ett annat allvarligt problem är de övergrepp som görs mot äldre kvinnor (och
män) som stämplats som häxor respektive anklagats för svartkonst och därför
misshandlas svårt eller till och med dödas (se avsnitt 3). Morden leder då och då
till debatt i medierna, men även om regeringstalesmän offentligt fördömt
häxmord har det inte lett till några motåtgärder.
Den förstärkta politiska representationen av kvinnor är betydande. Enligt ett
tillägg till författningen 2005 ska 30 procent av parlamentsplatserna tillfalla
kvinnor. Eftersom inte tillräckligt många kvinnliga ledamöter väljs via
valkretsarna måste flertalet kvoteras in. I Zanzibars representanthus med för
närvarande 74 ledamöter har på motsvarande sätt tio kvinnor kvoterats in.
Dessutom har kvinnlig representation på hög politisk nivå ökat efter valen 2005;
22 procent av ministrarna (7 ministrar och 6 viceministrar) är kvinnor.

Barnen är en av de mest utsatta grupperna i det tanzaniska samhället. Det finns
en växande medvetenhet om åtagandena enligt barnkonventionen, som
ratificerades av Tanzania år 1991. Många enskilda organisationer arbetar med
barns rättigheter. En nationell handlingsplan har utarbetats för att förbättra
barnens situation i landet, med stöd av UNICEF och enskilda organisationer.

Barnarbete (barn under 14 år) är enligt lag förbjudet. Mängder av barn arbetar
likväl för att bidra till sin egen eller familjens försörjning. ILO uppskattar att
drygt fyra miljoner barn under 18 år arbetar regelbundet, bland annat i småskalig
gruvdrift, på plantager eller som hushållsarbetare. Samtidigt visar en rapport från
ILO att Tanzania har intensifierat insatserna mot barnarbete med tydliga resultat.
Genom ratificering av ILO-konvention 182 är Tanzania ett av de första länderna
att genom ett handlingsprogram angripa barnarbetet.
Straffbarhetsåldern är 16 år. Det förekommer att barn fängslas och placeras
tillsammans med vuxna (se även avsnitt 6).
Det finns inga uppgifter om barnsoldater i den tanzaniska militären. För
rekrytering till landets väpnade styrkor är minimiåldern 18 år.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Diskriminering på grund av ras, hudfärg, etnisk härkomst, religiös, politisk och
annan åskådning motverkas officiellt. Frågan om etnicitet finns i det kulturella
medvetandet och balansen upprätthålls nogsamt, om än inte uttalat, mellan olika
befolkningsgrupper/stammar. Av Tanzanias cirka 130 etniska grupper är ingen
numerärt dominerande. Regelrätta motsättningar mellan etniska grupper är
ovanliga. Lojalitet inom och favorisering av den egna etniska gruppen är dock
vanlig, även i politiken och administrationen. I de urbana områdena har upplevd
diskriminering av den muslimska minoriteten lett till ökade motsättningar mellan
muslimer och kristna.
Den medvetna assimileringspolitiken och inflyttningen till städerna har suddat ut
skillnaderna mellan olika folkgrupper. Ingen behöver dölja sin tillhörighet, men
det är närmast tabubelagt att öppet åberopa etnicitet i politiska och andra
sammanhang. Det finns emellertid några relativt tydligt identifierbara minoriteter
kvar i landet. Boskapsskötare och samlare, det vill säga befolkningsgrupper utan
fast boplats, har genomgående sämre standard och utvecklingsmöjligheter än den
fasta befolkningen. Några exempel på utsatta folkslag är Baragaigstammen och
maasaierna.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuellt umgänge mellan män är förbjudet enligt tanzanisk lagstiftning med en
straffsats på upp till 14 års fängelse. Lagen tillämpas dock inte, eftersom homobisexuella- och transpersoner (HBT) generellt döljer sin läggning. Fördomar är 1
utbredda och homosexualitet förlöjligas offentligt. Homosexualitet anses
generellt vara något på gränsen till icke existerande i Tanzania och tros bara
gälla utlänningar, inte tanzanierna själva. Forskning kring frågan är i princip
obefintlig och arbete för HBT-personers rättigheter minimalt. På Zanzibar
bestraffas homosexuella relationer mellan vuxna med sju års fängelse och
homosexuella relationer med pojkar under 18 år med livstids fängelse.
18 Flyktingars rättigheter
Tanzania har ratificerat flyktingkonventionen. Landet har en lång tradition av att

ta emot flyktingar och har i allmänhet behandlat dem väl. Med de mycket stora
flyktingströmmarna från framför allt Rwanda, Burundi, Demokratiska
Republiken Kongo och Somalia har regeringen intagit en mer restriktiv hållning
till flyktingmottagandet. Flyktingars rörelsefrihet och möjligheter till
självförsörjning har begränsats. Ett mindre antal flyktingar har även avvisats vid
gränsen utan korrekt prövning.
Tanzania hyser kontinentens största flyktingprogram. I november 2007 fanns
cirka 220 000 flyktingar i landet under UNHCR:s beskydd, varav 118 200 från
Burundi, 99 000 från Demokratiska Republiken Kongo, samt ett mindre antal
från Somalia och av blandat ursprung. Till dessa kommer hundratusentals
personer som flytt till Tanzania för många decennier sedan och som idag är
självförsörjande och bor i bosättningar. Återflyttningen har ökat kraftigt de
senaste åren. Under året har 6 av 11 flyktingläger i UNHCR:s regi avvecklats.
Tanzania har tidigare normalt inte gett möjlighet till integration av flyktingar i
samhället i meningen att de kan bli naturaliserade och självförsörjande.
Grundprincipen i flyktingmottagandet är att flyktingarna i sinom tid ska
återvända till sina ursprungsländer. Under året har dock en omfattande studie
genomförts på uppdrag av UNHCR och inrikesministeriet, i syfte att finna en
hållbar lösning för burundiska bosättningar med drygt 200 000 personer som
kom till Tanzania på 1970-talet. Över 80 procent av dessa vill naturaliseras och
integreras i det tanzaniska samhället. Ett stödprogram för detta planeras.
Regeringen inledde under 2006 ett riksomfattande initiativ att återflytta personer
som uppehåller sig i Tanzania utan rättslig grund. Flyktingarna i UNHCR:s läger
berörs inte. Rapporter förekommer om svåra förhållanden, familjeseparation,
förstörd och beslagtagen egendom samt brutal hantering i samband med
förflyttningarna.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns uppskattningsvis 3,4 miljoner människor med olika funktionshinder
och handikapp i Tanzania, alltså cirka 10 procent av befolkningen. Den

lagstiftning som finns för att förbättra de funktionshindrades situation tillämpas
sällan i praktiken, exempelvis vad gäller sysselsättningsgaranti. Majoriteten
saknar tillgång till utbildning, hälsovård samt övriga sociala tjänster.
Uppskattningar visar att endast tre procent av de funktionshindrade barnen
erhåller grundskoleundervisning, varav de flesta inte erbjuds något stöd eller
särskild assistans för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Regeringen
driver totalt 154 skolor för funktionshindrade samt har 22 specialenheter i
anslutning till vanliga skolor. Övriga utbildningsmöjligheter tillhandahålls i stor
utsträckning av kyrkor och religiösa organisationer. Regeringen har inte vidtagit
några åtgärder för att underlätta tillgång till offentliga byggnader, allmänna
färdmedel eller statliga tjänster för funktionshindrade människor.
Tanzania har anslutit sig till centrala instrument för mänskliga rättigheter, bland
annat den afrikanska dekaden, gällande funktionshindrades rättigheter.
Regeringen har därigenom förbundit sig att verka för deltagande, jämlikhet samt
att stärka funktionshindrades ställning i Tanzania. Några framsteg på
policyområdet har gjorts, t.ex. antagandet av en nationell policy 2004 och att
funktionshindrades rättigheter har beaktats i MKUKUTA. De funktionshindrades
situation har dock endast marginellt förbättrats och för många personer med
svåra funktionshinder återstår bara tiggeri.
Individer med pigmentstörningen albinism är en mycket utsatt grupp i samhället.
De överges ofta av sina fäder på grund av en ingrodd rädsla och misstro mot att
ha och uppfostra barn som har albinism. Ofta går de barnen miste om rätten till
utbildning på grund av ekonomisk misär hos mödrarna. Under året har det
rapporterats om ett flertal mord på individer med albinism.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett stort antal oberoende människorättsorganisationer verkar i Tanzania utan
större formella begränsningar. Gällande lagstiftning har dock ibland inskränkt
organisationernas verksamhet (se avsnitt 8). Andra utmaningar är svårigheter att

få tillgång till information samt godtyckligt statligt maktutövande. De flesta av
organisationerna är beroende av internationella biståndsgivare.
Den största nationella organisationen verksam för de mänskliga rättigheterna är
Legal and Human Rights Center (LHRC) som har en ledande roll i att bevaka
och främja mänskliga rättigheter. Organisationen ger ut publikationer, bedriver
utbildning och lobbyverksamhet samt erbjuder rättshjälp. LHRC har även
etablerat granskningspaneler (så kallade watch panels) för att med ett
medborgarperspektiv följa upp regeringen, parlament och domstolarnas 20
agerande. De har också företrätt de målsägande i Serengetifallet (se avsnitt 6).
Bland andra viktiga organisationer verksamma för de mänskliga rättigheterna
finns Tanzania Gender Networking Programme (TGNP), en nationell
organisation för jämställdhet och kvinnors rättigheter. TGNP följer särskilt
budgetprocessen samt ger ut publikationer kring rättigheter med fokus på
jämställdhet. Southern African Human Rights NGO Network (SAHRINGON)
utarbetar bland annat skuggrapporter till FN:s konventionskommitéer. Under året
har svenska ambassaden i samarbete med FN:s lokala representation genomfört
en kartläggning av anledningarna till det eftersatta rapporteringsläget. Avsikten
är att initiera en dialog om problemet samt även stödja den tanzaniska
regeringens ansträngningar att rapportera. Organisationen HakiElimu arbetar för
rätten till utbildning samt informerar om mänskliga rättigheter kombinerat med
påverkansarbete.
På Zanzibar verkar bland annat organisationen Zanzibar Legal Services Centre,
som erbjuder rättshjälp till fattiga samt bevakar och utbildar i mänskliga
rättigheter. Bevakningen av mänskliga rättigheter på Zanzibar är fortfarande
bristfällig. Ett framsteg är att den årliga rapporten om mänskliga rättigheter från
LHRC 2006 för första gången innehöll ett kapitel om situationen på Zanzibar.
Särskilt oroväckande är bristen på information från den nordliga och mest
alienerade ön Pemba.
Frivilligorganisationerna har en relativt väl fungerande dialog med regeringen
och konsulteras löpande i större politiska processer, exempelvis i framtagandet

av fattigdomsstrategin samt vissa lagförslag. Bristen på information begränsar
dock organisationernas möjligheter att granska och utkräva ansvar.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
De flesta bilaterala och multilaterala biståndsgivarna, samt större enskilda
hjälporganisationer, är verksamma i Tanzania. Tanken hos de flesta av givarna är
att Tanzanias egen fattigdomsstrategi (Mkukuta) ska vara vägledande för
biståndet. Den nya strategin ger större uppmärksamhet till främjandet av
mänskliga rättigheter, i synnerhet vad avser utsatta grupper (inklusive personer
med funktionshinder, kvinnor och barn).
Sverige har ett omfattande utvecklingssamarbete med Tanzania och merparten av
biståndet kanaliseras via budgetstöd. För 2007 beräknas biståndet uppgå till 660
miljoner kronor varav 350 miljoner är generellt budgetstöd för
fattigdomsbekämpning. Det generella budgetstödet ger Sverige möjlighet att föra
en dialog på hög politisk nivå om de politiska dimensionerna av fattigdomen och
förverkligandet av mänskliga rättigheter i Tanzania. Sverige arbetar aktivt för att
stärka rättighetsperspektivet i hela utvecklingssamarbetet och stödjer även
organisationer som har som uttalat mål att verka för respekt för mänskliga
rättigheter. Sverige ger också stöd till flera enskilda organisationer som främjar
mänskliga rättigheter, bland andra Legal and Human Rights Center, Tanzania
Gender Networking Programme, SAHRINGON (se avsnitt 20) samt HakiElimu
och Tanzania Media Council (se avsnitt 8).

Mänskliga rättigheter i Malawi 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Malawi är ett av världens fattigaste länder. Drygt hälften av befolkningen lever
under fattigdomsgränsen. Malawi är ett mansdominerat samhälle och en stor
del av den bristande respekten för mänskliga rättigheter i landet rör
diskriminering och övergrepp mot kvinnor och flickor.
Tortyr och brutalitet i häkten och fängelser förekommer. Rättsväsendet
betraktas som relativt oberoende men lider av resursbrist. Godtyckliga
arresteringar förekommer, framförallt i samband med demonstrationer.
Pressfriheten är relativt god, men det händer att myndigheterna begränsar
oppositionens rätt att komma till tals och de statliga radio- och TV-kanalerna
tenderar att vara lojala med den sittande regeringen. Tidigare systematiska
trakasserier av politiska motståndare har minskat och de flesta politiska partier
har kunnat hålla partikongresser under ordnade former.
Det bedrivs ett arbete för att belysa och förbättra situationen för de mänskliga
rättigheterna. Fem institutioner relaterade till mänskliga rättigheter har de
senaste åren etablerats i enlighet med landets författning från 1995. Dessa är
den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter, lagkommissionen,
ombudsmannen, antikorruptionsbyrån och den nationella
kompensationstribunalen. Dessa bedriver ett i stort sett oberoende arbete, men
lider av viss kapacitets- och resursbrist.
Ekonomin baseras nästan uteslutande på jordbruk. År av torka och missväxt
har därför slagit hårt. Landet har höga utlandsskulder och statens finanser är
hårt ansträngda vilket försvårar möjligheten att öka respekten för de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, framför allt inom utbildnings
ochhälsoområdet. På grund av god ekonomisk politik har Malawi fått del av
skuldlättnadsinitiativet HIPC som nådde slutpunkten 2006. Den offentliga

sektorn är kraftigt underdimensionerad. Den ojämna fördelningen av landets
resurser innebär att en majoritet av befolkningen har otillräckligt med mat även
under år med normala skördar.
I juni 2004 tillträdde en ny regering under president Mutharika. Den förre
presidenten Muluzi valde själv ut Mutharika som presidentkandidat för
regeringspartiet United Democratic Front (UDF). Efter att Mutharika tillträdde
som president 2004 uttalade regeringen att den skulle inleda krafttag mot
korruptionen i landet. I början av mandatperioden märktes vissa förbättringar
avseende respekten för de mänskliga rättigheterna, framförallt ökade
oppositionens möjligheter att komma till tals.
Samtidigt pågår undersökningar om korruptionsanklagelser mot den förre
presidenten Muluzi och vicepresidenten. Händelseutvecklingen har haft en
negativ påverkan på förhoppningarna och optimismen inför den nya
regeringen, både med avseende på ekonomiska framsteg och på framsteg för
de mänskliga rättigheterna. Samarbetsklimatet mellan regering och opposition
har inte förbättrats under året och nu börjar kampen inför valet 2009.
Malawi står inför en rad brännande sociala och ekonomiska frågor. Den
främsta är den humanitära situationen. Ett stort antal människor beräknas vara
i behov av livsmedelshjälp. Ett annat allvarligt problem är hiv/aids-epidemin
som har drabbat Malawi liksom övriga Afrika söder om Sahara hårt. Drygt 14
procent av befolkningen beräknas vara smittad.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Malawi har ratificerat eller anslutit sig till samtliga av de mest centrala
konventionerna på området mänskliga rättigheter. Reservationer har endast
gjorts för flyktingkonventionen.
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, ICCPR
(1993) samt det första fakultativa protokollet om enskild klagorätt
(1996) men ej det andra protokollet avseende dödstraffets avskaffande.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

ICESCR (1993).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
CERD (1996).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
CEDAW (1987) och undertecknat dess fakultativa protokoll om
individuell klagorätt (2000).
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning CAT (1996), men ej dess protokoll om
förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter CRC (1991) och undertecknat de
fakultativa protokollen om barn i väpnad konflikt respektive om handel
med barn, barnprostitution och barnpornografi (båda 2000).
- Flyktingkonventionen från 1951 och 1967 års protokoll.
- Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter (1989), och
protokollen om kvinnors rättigheter i Afrika (2005). Protokollen om
etablerandet av en afrikansk domstol för mänskliga och folkens
rättigheter är endast signerade (1998).
- AU:s konvention om barnets rättigheter och välfärd, African Union
Convention on African Charter on the Rights and Welfare of the Child
(1999).
- AU:s konvention om flyktingar i Afrika, African Union Convention on
OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee
Problems in Africa (1987).
- Den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,
African Union Convention on African Charter on Democracy,
Elections and Governance från januari 2007 är ännu inte undertecknad
av Malawi. Stadgan träder i kraft 30 dager efter det 15:e landet
ratificerat.
- Stadgan för internationella brottmålsdomstolen (2002).
Malawis rapportering till de olika konventionskommittéerna är mager, men har
förbättrats på senare år. Tre gånger har rapporter inlämnats till
CEDAWkommittéen (senast 2004), två gånger till CERD (2005, 2006) och två
gånger till CRC-kommittéen (2000, 2007). Till Afrikanska kommissionen för

mänskliga och folkens rättigheter har Malawi inte rapporterat en enda gång
sedan 1991 mot stipulerade vartannat år.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns ingen information om av statsmakten sanktionerade politiska mord,
utomrättsliga avrättningar eller försvinnanden. Dock förekommer polisiärt
övervåld som vid ett flertal tillfällen resulterat i dödsfall.
Allvarliga brister råder vad gäller rättigheterna för personer som arresteras eller
misstänks för brott. Trots att tortyr är förbjudet enligt grundlagen är det vanligt
förekommande vid arresteringar och förhör. Så kallad pöbelrättvisa (mobjustice)
förekommer fortfarande, dock i minskande omfattning.
Omänsklig behandling förekommer i landets fängelser. Matbrist och
överbeläggning är stora problem, cirka 11 000 personer sitter i fängelser som är
byggda för cirka 7 000 fångar. Dålig föda i kombination med hiv/aids förklarar
att i genomsnitt över 20 fångar i månaden avlider, en kraftig ökning från
tidigare år. Många fångar har suttit i åratal i avvaktan på rättegång. Southern
Africa Litigation Centre (SALC) har bett Afrikanska kommissionen för
mänskliga och folkens rättigheter om ett besök på landets fängelser av den
speciella rapportören för fängelser och fångars villkor. Detta efter flera kritiska
rapporter om de svåra förhållandena i malawiska fängelser.
Det finns rapporter om att unga fångar utsätts för sexuellt, fysiskt och psykiskt
utnyttjande. Enligt gällande rutiner ska ungdomsbrottslingar separeras från
vuxna interner, något som ofta inte efterlevs i praktiken. Det är också vanligt
förekommande att häktade och dömda finns placerade vid samma anstalter.
4. Dödsstraff
Enligt landets författning kan personer dömda för mord, förräderi och våldtäkt
straffas till döden genom hängning. Ett de facto-moratorium råder dock och
dödsstraffet har inte verkställts sedan 1992.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det lagliga skydd som medborgarna åtnjuter vid arrest – rätten att bestrida
lagligheten i arresteringen, ha tillgång till juridisk rådgivning och att kunna
frisläppas mot borgen inom 48 timmar – respekteras sällan i praktiken. Det
beror delvis på dålig kunskap hos polisen, som vid ett flertal tillfällen visat sig
tro att ett erkännande måste ske inom 48 timmar varvid våld brukats.
Godtyckliga frihetsberövanden är förbjudna i lag men förekommer i ökande
omfattning, särskilt i samband med demonstrationer. En påstådd
mordkomplott riktad mot presidenten ledde under 2006 till flera olagliga
frihetsberövanden, bland annat av vicepresidenten. Den politiska oppositionen
och andra oberoende aktörer, såsom journalister, har i högre utsträckning än
andra grupper utsatts för arresteringar, ofta på lösa grunder. Det pågår en
reformering av polisen och flera enskilda organisationer arbetar med att utbilda
polisen i mänskliga rättigheter. Det finns såvitt känt inga politiska fångar.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet bedöms vara i hög grad oberoende och opartiskt.
Högsta domstolen (Supreme Court) är också landets författningsdomstol.
Ordföranden i Högsta domstolen utses av presidenten och godkänns därefter
av parlamentet. Presidenten utser även övriga domare i Högsta domstolen och
besvärsdomstolen (High Court) efter rekommendation av Judicial Service
Commission, motsvarande domstolsverket. En domare sitter fram till
pensionen vid 65 års ålder, och kan inte avsättas utom vid fall av inkompetens
eller grova oegentligheter. Ett dylikt avsked kräver både en majoritet i
parlamentet och beslut av presidenten.
Riksåklagaren lyder direkt under en högsta juridiska rådgivare (Attorney
General) som också är medlem av regeringen, vilket möjliggör politisk
påverkan. Det finns dock inga belägg för att detta förekommit.
Bristande resurser är ett problem inom rättsväsendet. Bristen drabbar den
fattigaste andelen av befolkningen genom att den offentliga rättshjälpen inte
har tillräckliga resurser. Vid allvarliga brott såsom mord är staten skyldig att

förse den anklagade med advokat, men det finns bara ett fåtal advokater i
landet som kan representera anklagade som inte har råd med egen advokat.
Detta i kombination med kostnaderna kopplade till en jury gör att väntetiden
på rättegång i många fall är lång. I flera fall har personer suttit häktade i
fyra−fem år i väntan på dom. Efter domslut har staten sedan tvingats betala
skadestånd på grund av detta.
Korruption inom rättsväsendet anses av allmänheten vara ett stort problem
vilket undergräver förtroendet. Såväl allmänheten som privata sektorn säger sig
föredra att lösa rättstvister vid sidan av domstolarna.
I enlighet med Malawis författning finns fem institutioner för främjande och
skydd av de mänskliga rättigheterna: kommissionen för de mänskliga
rättigheterna, lagkommissionen, antikorruptionsbyrån, ombudsmannen och
den nationella kompensationstribunalen. Det stora antalet anmälda brott mot
mänskliga rättigheter som dessa institutioner mottagit beror sannolikt på ett
ökat medborgerligt medvetande om institutionernas existens.
Den nationella kommissionen för de mänskliga rättigheterna är aktiv och
arbetar i nära samverkan med det civila samhället. Det civila samhället har
även inflytande över tillsättningen av kommissionärer och deltar aktivt i
kommissionens tematiska undergrupper.
Kommissionen ser som sin främsta uppgift att utbilda allmänheten om
mänskliga rättigheter genom möten, mediakampanjer med mera.
Kommissionen är förhållandevis svag, men det pågår ett arbete för att öka dess
kapacitet. Lagkommissionen har lagt fram förslag till lagändringar som syftar
till att bättre slå vakt om de mänskliga rättigheterna. Kommissionen tillfrågas
även vid formuleringar av nya lagar. Kommissionen har kritiserat regeringen
för att inte vidta tillräckliga åtgärder för att säkra församlings- och
yttrandefriheten.

Antikorruptionsbyrån (ACB) är aktiv och har drivit flera fall mot högt uppsatta
personer inom regeringen. President Mutharika lanserade en kampanj för att
bekämpa korruptionen, ”nolltolerans mot korruption”, och till följd av det
upplevde ACB att den haft lättare än tidigare att få gehör för sina
budgetäskanden. President Mutharika har i ökande utsträckning lagt sig i
antikorruptionsbyråns arbete. När ACB 2006 lade fram en utredning gällande
korruptionsanklagelser mot förre presidenten Muluzi, blev både ACB:s chef
och chefsåklagare suspenderade av presidenten. Anklagelserna mot Muluzi lades
sedan ned, då ACB inte hade någon chef som kunde driva processen.
Ombudsmannen har fört flera fall till domstol och bedöms som oförvitlig och
effektiv.
Nationella kompensationstribunalen har till uppgift att kompensera dem som
utsattes för kränkningar av mänskliga rättigheter under Hastings Bandas 30åriga diktatur.
I Malawi finns en militärdomstol. Överklagande av domslut kan göras till
högsta domstolen. Landet har också en arbetsdomstol sedan 1999.
Det finns inga formella skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till
rättsväsendet. I realiteten har emellertid kvinnor generellt mindre kunskap om
sina rättigheter samt sämre möjligheter att hävda dem i det malawiska
samhället som i stor utsträckning är mansdominerat. Den traditionella rätten,
där kvinnors rättigheter diskrimineras, löper parallellt med det nationella
rättssystemet. Straffmyndighetsåldern är 16 år. Från 14 år kan en person dömas
till motsvarande ungdomsvårdsanstalt.
7. Straffrihet
Under den tidigare presidenten Muluzis regim förekom straffrihet för personer
som agerade i det styrande partiets intressen. Liknande tendenser förekommer
fortfarande under Mutharika.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.

Yttrande- och pressfriheten har ett starkt skydd i grundlagen från 1995.
Oberoende media är aktivt och uppvisar ett brett spektrum av åsikter. Tio
oberoende tidningar finns, varav två dagstidningar, fyra tidningar som
utkommer två gånger i veckan, samt fyra veckotidningar. Den största
dagstidningen, The Nation är också den mest sakliga och pålitliga tidningen.
Den andra stora tidningen, The Daily Times har kopplingar till den tidigare
presidenten Banda.
Efter regeringsskiftet 2004 noterades en förbättring av pressfriheten och
oppositionens möjligheter att göra sig hörd. Det inträffar dock att journalister
som är kritiska mot regimen i sin rapportering trakasserats och arresterats.
Inför ett besök av Zimbabwes president Mugabe stoppades kritisk press från
att närvara och rapportera från besöket. Censur råder inte i formell mening,
men viss självcensur förekommer. Fortfarande finns dock flera oberoende
tidningar som kan kritisera såväl regeringspartiet som oppositionen och som
täcker korruptionsskandalerna och den politiska krisen.
Det finns en statlig TV-kanal och omkring 16 radiostationer, varav två statliga.
De statliga etermedierna är i allmänhet lojala med den sittande regeringen. De
privata radiostationerna, som dock har långt ifrån samma täckning, har gjort
etermedierna mer differentierade än tidigare. En majoritet av befolkningen får
sina nyheter via radio.
Det politiska våldet har minskat under president Mutharika. Polisen används
dock fortfarande i viss utsträckning för att begränsa oppositionens möjligheter
att komma till tals. Detta har ökat efter att förre presidenten Muluzi i våras
bekräftade att han ställer upp som presidentkandidat inför valen 2009. Rätten
att ansluta sig till politiska och fackliga organisationer respekteras generellt.
Även rätten att ansluta sig till religiösa samfund respekteras och religionsfrihet
råder. Man beräknar att landet består av cirka 30 procent muslimer och 60
procent kristna (främst katoliker). Att den kristna gruppen numerärt dominerar
över muslimerna har traditionellt inte lett till motsättningar, men under senare

tid har frågan alltmer kommit i förgrunden. För ett par år sedan vände sig
landets muslimer mot att president Mutharika, själv kristen, vid flera tillfällen
deklarerade att Malawi är en kristen nation. Det muslimska samfundet känner
sig förfördelat, inte minst i ljuset av att landet i nio år hade en muslimsk
president (Muluzi) och att den muslimske vicepresidenten har avsatts av
Mutharika.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Efter trettio år av auktoritärt enpartistyre under Hastings Banda infördes för
första gången sedan självständigheten flerpartistyre 1994. Presidenten, i sin roll
som både stats- och regeringschef, har förhållandevis stor grundlagsfäst makt i
det att hon eller han både utser och leder regeringen, och att regeringen är
ansvarig inför presidenten och inte parlamentet. Presidenten kan dock inte
upplösa parlamentet. Vidare har presidenten utnämningsrätt men besluten
måste först godkännas av parlamentet. Parlamentet, å sin sida, kan med två
tredjedelars majoritet avsätta presidenten. Också för att genomföra ändringar i
grundlagen krävs två tredjedelars majoritet. I och med den nu gällande
författningen och flerpartisystemet finns förutsättningar för kontroll,
ansvarsutkrävande och transparens. Såväl presidenten som parlamentet väljs på
fem år och nästa val hålls 2009.
Politiken under 2006 präglades av president Mutharikas avgång från det
regeringsbärande partiet United Democratic Front (UDF) 2005. Han
etablerade sedan ett nytt parti, Democratic Progressive Party (DPP), som i
november 2005 vann alla 6 mandat i fyllnadsvalet till parlamentet. Då
parlamentet samlades till sin första session 2006 hade DPP 70 mandat,
oppositionen bestående av UDF och Malawi Congress Party (MCP) 100
mandat. Resten av de 193 platserna upptogs av oberoende kandidater och
kandidater från småpartier, bland dessa Republican Party (RP) och det i norr
dominerande Alliance for Democracy (AFORD). UDF har stöd främst i
landets södra delar, MCP är Bandas parti med största stödet i de centrala
delarna av landet.
De lokalval som enligt grundlagen skulle ha hållits år 2005 har ännu ej kommit

till stånd.
Politiskt stöd har en geografisk dimension med en tydlig uppdelning av landet i
tre delar, där situationen för oppositionen är svår i den UDF-starka delen i
söder. Trakasserier av politiska motståndare har minskat men förekommer.
Ingen skillnad förekommer mellan kvinnors och mäns valdeltagande och
valbarhet, men kvinnors representation på högre positioner i såväl affärslivet
som i politiken är lågt. Antalet kvinnliga parlamentsledamöter har i och med
det senaste parlamentsvalet ökat från 16 till 27 av de totalt 193 ledamöterna.
Av regeringens 30 ministrar är 5 kvinnor.
Enligt den tidigare nämnda opinionsundersökningen har den malawiska
allmänheten (hushåll och tjänstemän i offentlig sektor och i privat sektor) en
mycket låg tilltro till politiska partier och till parlamentets medlemmar.
Korruption anses av allmänheten vara ett allvarligt problem i Malawi, vilket
kan vara en återspegling av den aktiva antikorruptionsbyrån, som gör att många
fall av korruption kommer i dagen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Malawi är en jordbruksekonomi med närmare 90 procent av befolkningen
sysselsatt inom jordbruket. En övervägande majoritet av malawierna idkar
självhushåll. Information om arbetslöshet i den formella sektorn är ej
tillgänglig.
Rättvisa arbetsvillkor oavsett kön, funktionshinder och ras garanteras i landets
författning. Kvinnor diskrimineras emellertid indirekt i arbetslivet eftersom
flickor inte ges lika möjligheter till utbildning. Kvinnor har heller inte samma
tillgång till arbetsmarknaden då de förväntas fylla den traditionella rollen i
hemmet. Ytterst få kvinnor återfinns i chefspositioner i Malawi. President
Mutharika har dock uttalat en ambition om att hälften av alla höga offentliga
poster ska innehas av kvinnor. Kvinnor dominerar i övrigt den informella

sektorn, i egenskap av hushållsanställda, där även de sämsta
arbetsförhållandena råder.

arbetskraft och inte som fast anställda. Detta medför en mindre formell
anknytning, och färre rättigheter.

Tvångsarbete är förbjudet enligt lag, liksom anställning av personer under
år. Barnarbete är ändå ett problem i Malawi. Detta är särskilt vanligt
förekommande inom kaffe- och teodling, självhushålljordbruk och i hushåll.
Det förekommer att minderåriga flickor tas från landsbygden till städerna där
de arbetar i hemmen för kost och logi. Det är heller inte ovanligt att unga
flickor utsätts för sexuella övergrepp.

Rätten att ansluta sig till fackföreningar och att förhandla kollektivt garanteras i
författningen och respekteras även i praktiken. Endast cirka 12 procent av
personerna inom den formella sektorn beräknas tillhöra någon fackförening.

En utsatt yrkesgrupp är arbetarna på Malawis tobaks- och teplantager. De
består ofta av hela familjer som arbetar till låga löner, ofta under svåra
arbetsförhållanden. De ekonomiska arrangemangen är sådana att dessa
människor ofta är fast i skuld och ett beroendeförhållande till arbetsgivaren,
som de har svårt att komma ur. Genom att bo på gårdarna har de dålig tillgång
till offentliga tjänster och är i stället beroende av arbetsgivarna för den typen av
tjänster. Möjligheten till självförsörjning är begränsad då arbetarna sällan har
tillgång till egen jord. Rapporter förekommer om en tilltagande försäljning av
barn till hushålls-, plantage- och sexarbete, liksom om försäljning av döttrar
som barnbrudar. Denna utveckling är i hög grad knuten till den ökande
fattigdomen.
Försök att förbättra arbetsvillkoren i Malawi har gjorts under de senaste åren
och arbetsmarknadsministeriet är aktivt när det gäller lagstiftning om till
exempel minimilöner och barnarbete. Bristande resurser hos det rådgivande
organet Tripartite Wage Advisory Board som förser ministeriet med underlag
resulterar i försenade och därmed alltför låga revideringar av minimilöner.
Lagen om ersättning med mera till arbetare (Workers Compensation and
Employment Act) har omarbetats och uppdaterats. I linje med detta har
arbetsmarknadsministeriet genomfört inspektioner på arbetsplatser och medlat
i tvister. Även om antalet inspektioner varit begränsade och till exempel inte
inkluderat hushållsanställda välkomnas initiativet av bland andra mänskliga
rättighetskommissionen. Lagens betydelse för lantarbetarna, särskilt inom
tobaksindustrin, begränsas av att många personer verkar som inhyrd

Strejker förekommer och leder ibland till oroligheter.
Malawi har ratificerat Internationella arbetsorganisationen ILO:s åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
I Malawi har tre faktorer särskilt stor betydelse för hälsosituationen: En svår
hiv/aids-situation, konstant risk för livsmedelsbrist och svag samhällsstyrning.
Landet är dessutom mycket fattigt med en BNI som är bland de lägsta i
världen.
Mer än halva befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen enligt
Världsbanken. En stor del av befolkningen lider av kronisk undernäring. Enligt
Världshälsoorganisationen WHO är mer än hälften av barnen under 5 års ålder
undernärda.
Av statsbudgeten har 9 procent tilldelats hälsosektorn för budgetåret 20042005, vilket är en relativ minskning jämfört med året dessförinnan. Kvaliteten
på hälsovården är bristfällig och det råder stor brist på mediciner och
sjukvårdspersonal. Barnadödligheten (under fem år) är hög (omkring 125 barn
av 1 000) på grund av både hiv/aids och undernäring, men sjunkande.
Tillgången och kvaliteten på hälsovård är sämre på landsbygden där den
övervägande delen av befolkningen bor. De senaste två åren har dock antalet
personer som erhållit bromsmedicin mot aids ökat från 4 000 till över 46 000 i
början av 2006.

Hiv/aids-situationen är mycket svår, drygt 14 procent av den vuxna befolkningen
(15-49 år) beräknas vara smittad. Omkring 80 000 människor avlider
årligen av aids enligt WHO, som också uppskattar att cirka 600 000 barn är
föräldralösa på grund av aids. Kvinnor, framför allt unga kvinnor, utgör en
särskilt utsatt grupp; bland tonåringar är gruppen smittade flickor sex gånger så
stor som gruppen smittade pojkar. Att så stora delar av den unga befolkningen,
särskilt kvinnor i fertil ålder, bär på smittan är katastrofalt för samhället på
längre sikt. Detta är till viss del beroende på att det är accepterat i det
malawiska samhället att män har sexuella förbindelser med flera partner än en.
Månggifte förekommer. Medellivslängden, som för drygt ett decennium sedan
var 52 år, har sjunkit till mellan 41 och 46 år enligt olika källor.
12. Rätten till utbildning
I Malawi är primärskolan (motsvarande låg- och mellanstadium) fri men inte
obligatorisk. Samtidigt lider utbildningssektorn av begränsade resurser och
stora brister. Sektorn erhöll närmare 12 procent av den statliga budgeten för
2004−2005 och utgör en av de största posterna, vilket ändå inte täcker
behoven. Primärskolan prioriteras på bekostnad av den högre utbildningen.
Det förekommer kritik om att resurserna i alltför stor utsträckning läggs på
skolor i städerna i stället för på landsbygden, där den största andelen barn
finns. Tillgången på utbildade lärare är långt ifrån tillräcklig. Detta medför att
elever undervisas av okvalificerade lärare samt att antalet elever per lärare är
högt. Enligt statistik från Malawis kommission för de mänskliga rättigheterna
finns en lärare per 61 elever i grundskolan.
Gratis primärskola infördes 1994 och 2005 beräknades 95 procent barnen
börja primärskolan. Betydligt färre går dock ut från femte klass, 42 procent.
Det är en stor skillnad mellan könen när det gäller läskunnighet: andelen
läskunniga vuxna män är 75 procent, medan endast 54 procent av vuxna
kvinnor kan läsa, enligt FN:s utvecklingsrapport 2007/08.
Endast 24 procent av eleverna gick vidare till motsvarande högstadienivå år
2005. Skolavgifter förekommer för motsvarande högstadiet, vilket torde bidra

till det låga deltagandet. För universitetsstudier betalas terminsavgifter.
Utbildningsministeriet har de senaste åren introducerat program för att öka
flickors deltagande i skolan, framför allt att hålla dem kvar, men med
blygsamma resultat. Det är tämligen utbrett att föräldrar håller sina barn
hemma, särskilt flickor, för att hjälpa till i hemmet eller med vård av sjuka
familjemedlemmar. Även om fler flickor i dag går i skolan finns alltjämt en
tradition där det anses bortkastat att utbilda flickor. Tonårsgraviditeter är
förhållandevis vanliga och flickorna tvingas då avbryta sin skolgång. Numera
kan flickor återuppta skolgången efter barnafödande, vilket tidigare inte var
tillåtet. Sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande av framförallt flickor är ett
vanligt förekommande problem i skolorna. I fall där en lärare befunnits skyldig
till anklagelserna har påföljden blivit lindrig.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Malawi är ett litet, tättbefolkat land utan kuster. Nästan 90 procent av
befolkningen lever på landsbygden, där de flesta är sysselsatta med jordbruk
för självhushållning. Kvinnor utgör 70 procent av jordbrukarna men har liten
tillgång eller kontroll över kapital, land och insatsvaror. Med mer än halva
befolkningen under fattigdomsgränsen, är Malawi ett av världens fattigaste
länder. Den ojämna fördelningen av resurser innebär att en stor del av
befolkningen även under ett år med normala skördar inte har tillräckligt med
mat. Knappt 37 procent har tillgång till färskvatten. Hiv/aids-situationen är
svår.
Statens finanser är kraftigt ansträngda och behoven stora. Den offentliga
sektorn är underdimensionerad. De statliga intäkterna är till övervägande del
beroende av exportintäkterna från tobak och te. Landet har en liten egen
industri och importerar det mesta av det som konsumeras i städerna. Det finns
ingen medelklass att tala om och en majoritet idkar självhushåll. Hushållens
disponibla inkomst är överlag sjunkande. Med en svag ekonomisk tillväxt är
statens finanser hårt ansträngda och budgeten krympande. Regeringen är
beroende av utvecklingsbistånd för att täcka ett minimum av utgifter. Landet
nådde 2006 slutpunkten i HIPC-programmet och kom därmed i åtnjutande av

skuldlättnader uppgående till totalt motsvarande cirka 3,1 miljarder kronor.
Malawi ligger på plats 164 av 177 på FN:s utvecklingsindex (HDI). Efter att
från 1975 uppvisat en ökande trend i HDI har den varit stagnerande de senaste
åren.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Malawis grundlag förbjuder diskriminering på grund av kön eller
äktenskapsstatus och de senaste åren har ytterligare lagar införts i syfte att stärka
kvinnans ställning. I praktiken är dock förtrycket mot kvinnor och flickor
omfattande i Malawi. Landet är ett mansdominerat samhälle där kvinnan är
underställd mannen. Kvinnor har begränsad tillgång till den politiska och
ekonomiska makten, liksom tillgång till offentliga tjänster såsom utbildning och
sjukvård.
Mer än 80 procent av politiker och högre chefer är män. Det begränsade
kvinnliga deltagandet i det politiska livet kan delvis förklaras med den relativt
höga analfabetismen hos kvinnor, något som i sin tur beror på att de ofta
tvingas sluta skolan i tidig ålder. Våld mot kvinnor är vanligt förekommande,
trots att landets författning från 1995 innehåller omfattande lagstiftning mot
detta. Den traditionella rätten ger generellt stöd åt fortsatt diskriminering.
Enligt en ny rapport från den nationella kommissionen för mänskliga
rättigheter finns det många exempel på existerande traditioner inom det
malawiska samhället som påverkar såväl kvinnors som barnets rättigheter
negativt.
Arbetslöshet och fattigdom drabbar kvinnor hårt, ofta med inslag av våld och
prostitution. Människohandel förekommer i Malawi. Det finns flera fall där
kvinnor skickats till Nederländerna, Belgien och Sydafrika och tvingats in i
kommersiellt sexarbete. Även om bevis finns har någon uppföljning inte
kunnat göras bland annat på grund av resursbrist. Kvinnor är vidare särskilt
utsatta för hiv/aids; bland tonåringar är gruppen smittade flickor flerdubbelt
större än gruppen smittade pojkar. Stora brister finns i hälsovården för

kvinnor, särskilt mödravård. Mödradödligheten är dubbelt så hög i Malawi som
i övriga Afrika söder om Sahara. Nästan 2 procent av de gravida kvinnorna dör
i barnsäng.
Trots den svåra situationen finns tecken som tyder på en positiv utveckling,
även om det går långsamt. Initiativ har tagits från myndigheternas sida att
förbättra situationen för landets kvinnor. Ett särskilt ministerium finns för
genus, ungdomar och offentliga välfärdstjänster. Under senare år har ett
omfattande arbete påbörjats för att revidera lagstiftningen inom områden som
är viktiga för kvinnors och barnets rättigheter, med särskild inriktning på
kvinnors rättslösa situation i samband med arvsfrågor. Ett steg framåt är den
nyligen antagna lagen om våld mot kvinnor i hemmen. Familjelagstiftning,
arvsrätt, korruptionslagar, polisregelverk samt åtgärder i syfte att stärka
kvinnors politiska representation är områden som lagkommissionen arbetar
med. Den allmänna bedömningen är att diskrimineringen av landets kvinnor
inte är en medveten politik från regeringens sida. Det finns några enskilda
organisationer som arbetar med att stärka kvinnans ställning i Malawi och en
av dessa organisationer driver också ett jourhem dit misshandlade och
våldtagna kvinnor kan komma och få skydd och stöd.
15. Barnets rättigheter
Malawi har anslutit sig till FN:s barnkonvention. Den första rapporten
sammanställdes 1999, med stöd från FN:s barnfond UNICEF. Resursbrist
angavs då som skäl till att konventionen inte efterlevs på ett tillfredsställande
sätt.
Enligt WHO är mer än hälften av barn under 5 år undernärda och cirka 13
procent av barnen beräknades dö före fem års ålder. Matbrist och bristande
sjukvård spelar en avgörande roll. Några mindre etniska grupper praktiserar
könsstympning av unga flickor, men företeelsen blir alltmer ovanlig i Malawi.
Förekomsten av sexuella övergrepp mot flickor rapporteras vara utbredd i hela
samhället, såväl i skolan som inom familjen.
Antalet gatubarn ökar, främst till följd av hiv/aids. Totalt bedöms det finnas

runt en miljon föräldralösa barn i Malawi, varav cirka hälften har blivit
föräldralösa till följd av hiv/aidsepidemin. Staten lanserade 2005 en nationell
handlingsplan för föräldralösa och utsatta barn. Det finns ett antal barnhem dit
barn kan vända sig för att få husrum och tillgång till skola. Familjerna växer
och blir allt fattigare i takt med att släktingar i enlighet med traditionen tar
ansvar för avlidna familjemedlemmars barn. Samtidigt har fattigdom och svält i
många fall gjort detta omöjligt. Barnprostitution och barnarbete blir alltmer
vanligt förekommande, bland både flickor och pojkar.
Enligt malawisk arbetsrätt är det olagligt att anställa ett barn under 14 år. För
hälsovådliga yrken är åldersgränsen 16 år. Trots detta är barnarbete omfattande
i Malawi, särskilt på tobaks- och teplantagerna. Försäljning av barn till hushålls, plantage- och sexarbete ökar också. Dessutom rapporteras om ökad
förekomst av barnbrudar och ”kupimbira”, en sed som tillåter en fattig familj
att låna pengar eller boskap av en äldre rik man i utbyte mot deras dotter,
oavsett ålder. Utvecklingen är en direkt följd av den ökande fattigdomen.
Malawi har inte allmän värnplikt. Det finns inga uppgifter om att barnsoldater
förekommer. Rekryteringsåldern till armén är 18 år.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Malawi är politiskt uppdelat i tre regioner som under modern tid sannolikt haft
större betydelse än stamtillhörigheten. De tre största politiska partierna basar i
respektive tre regioner; AFORD i norr, MCP i de centrala delarna och UDF i
söder. En person som härstammar från en region antas tillhöra det parti som
dominerar där. Den här typen av starka band mellan ett politiskt parti och en
viss region kan innebära risk för diskriminering. Rapporter har förekommit om
diskriminering på arbetsmarknaden och vid tjänstetillsättningar.
Motsättningar mellan kristna och muslimer bedöms ha ökat. I Malawi finns sju
större etniska grupper och fyra−fem huvudsakliga språk. Såvitt har kunnat
iakttas råder ingen uppenbar diskriminering från statens sida gentemot någon
av dessa.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homo-, bi- eller transsexualitet är inte uttryckligen angivet i Malawis strafflag.
Benämningen ”onaturliga överträdelser” (”unnatural offences”) tolkas dock
som homosexuella aktiviteter och kan ge upp till 14 års fängelse. Rubriceringen
”grov osedlighet” (”gross indecency”) mellan män kan vidare ge upp till fem
års fängelse.
Homosexualitet är tabubelagt och allmänt stigmatiserat, men det finns inga
tillgängliga rapporter om trakasserier av homosexuella. Det bedöms tillhöra
den privata sfären och är inget som man bör tala om öppet. De homo-, bi- och
transsexuellas rättigheter behandlas därför inte offentligt.
18. Flyktingars rättigheter
Antalet flyktingar i Malawi har närmast fördubblats under de senaste åren.
Landet beräknas ha över 10 000 flyktingar. Merparten kommer från Stora sjö15
regionen, Rwanda och Burundi. De flesta uppehåller sig i de norra delarna av
Malawi. Lagen tillåter inte flyktingarna att bosätta sig permanent i Malawi och
myndigheterna begränsar deras möjlighet att röra sig fritt och att arbeta utanför
flyktinglägren. 2006 inträffade ett uppmärksammat fall då säkerhetsstyrkor
attackerade ett hus tillhörande FN:s flyktinghögkommissariat UNHCR och
misshandlade de 15 flyktingar som bodde där. Bakgrunden var att de hade
anklagat administratören för flyktinglägret där de tidigare bodde för
korruption. Efter att ha förvarats i fängelse en tid fick de slutligen sin fristad i
Sverige.
Malawi har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention och 1967 års
flyktingprotokoll samt Organisationen för afrikansk enighet OAU:s
flyktingkonvention från 1969.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrade personers rättigheter garanteras i Malawis författning och
1998 inrättades ett särskilt ministerium för personer med funktionshinder. Det
har bidragit till att funktionshindrade personers problem har belysts och
diskuterats, även om få reella förbättringar kan skönjas. Personer med

funktionshinder göms inte undan i samhället, och regeringen håller tillsammans
med utländsk expertis på att utarbeta en politik för personer med
funktionshinder. Vissa skolor stöds såväl av staten som privat för att tillgodose
funktionshindrades särskilda behov. Den diskriminering som förekommer är
sannolikt främst ett resultat av bristande resurser.
ILO:s konvention om arbete och utbildning för personer med funktionshinder
(Vocation Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention) har
ratificerats av Malawi.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Sedan enpartisystemets fall 1994 har ett antal enskilda organisationer etablerat
sig i Malawi. Många bedriver omfattande verksamhet och viss dialog förs med
parlamentet och olika delar av statsförvaltningen, främst inom utbildning och
hälsa. Lagstiftningen för enskilda organisationer har visat sig vara tveeggad i
det att den både kan sägas ha stärkt organisationernas ställning och gjort dem
mer sårbara för myndighetsstyrning. Den allmänna uppfattningen är dock att
de flesta etablerade organisationer nu kan arbeta relativt fritt. Ett nära
samarbete har etablerats mellan den nationella kommissionen för mänskliga
rättigheter och organisationer inom civila samhället.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Flera av FN:s organ är representerade i Malawi. UNDP och UNICEF är några
av dem som genomför insatser. Vidare är WFP, WHO och ILO närvarande.
EU ger bland annat ett omfattande stöd till rättsväsendet.
UNDP leder givarsamordningen i Lilongwe. Samordning på diplomatisk nivå
sker regelbundet.
Sverige har ett relativt omfattande utvecklingssamarbete med Malawi,
uppgående till ca 125 miljoner kronor årligen. Utvecklingssamarbetet
administreras av Norge. Svensk-norskt stöd utgår genom UNDP till den

nationella kommissionen för mänskliga rättigheter. Det svenska
utvecklingssamarbetet med Malawi ska fasas ut.

Mänskliga rättigheter i Moçambique 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget
Respekten för mänskliga rättigheter är fastlagd i den moçambikiska
konstitutionen och där föreskrivs ett demokratiskt flerpartisystem som bygger på
rättsstatsprincipen.
Sedan självständigheten 1975 har det skett successiva förbättringar inom en rad
områden, såsom hälsovård, utbildning och kvinnans rättsliga ställning. Det civila
samhällets deltagande på samhällsarenan ökade under flera år och respekten för
mänskliga rättigheter förbättrades. Sedan president Armando Guebuzas tillträde
vid makten har dock den politiska pluralismen försvagats, och den
försoningspolitik som fördes av föregångaren Joaquim Chissano, avstannat.
Samhället blir alltmer politiserat och regeringspartiet Frelimo stärker kontrollen
på alla nivåer. Enligt bl.a. Liga dos Direitos Humanos (LDH), den största
organisationen för mänskliga rättigheter i landet, respekteras konstitutionella
rättigheter allt sämre. Till detta kommer en omfattande korruption, medier som
trakasseras, brist på insyn i offentliga organ, en svag rättsstat, straffrihet för
prominenta personer och en politisk elit som stärker sin ställning allt mer.
Hunger, analfabetism och traditionell rättsskipning är fortfarande utbredd.
Den höga ekonomiska tillväxten på senare år har inte kommit alla till del och
skillnaderna mellan förhållandena i Maputo i söder och i de fattigare provinserna
i inlandet och i norr är avsevärda.
Ratificering av FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter, förbättrad
rapportering gentemot ratificerade konventioner, ökad inskrivning av elever i
grundskolan, antagande av lag om bildandet av en nationell kommission för
mänskliga rättigheter, samt att ett antal viktiga lagar (inklusive kriminalisering
av familjevåld samt delvis legalisering av abort) förelagts parlamentet för 2
antagande, är några positiva framsteg rörande mänskliga rättigheter under 2007.

Ett krympande demokratiskt utrymme, ökande andel kvinnor som drabbas av
hiv/aids- pandemin, ökande mödradödlighet, utbredd korruption, den svaga
rättsstaten och farhågor om allt starkare band mellan regeringspartiet,
rättsväsendet och den organiserade brottsligheten är några oroande aspekter på
utvecklingen för mänskliga rättigheter under 2007.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter
Under år 2007 ratificerade Moçambique FN konventionen om
funktionshindrades rättigheter;
Moçambique har tidigare ratificerat eller anslutit sig till följande centrala och
regionala konventioner om mänskliga rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights, samt det andra fakultativa protokollet
om dödsstraffets avskaffande. Dock inte det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW). Dock inte det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande
behandling eller bestraffning, Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Dock inte det
fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt tillhörande fakultativa protokoll om handel med barn,
barnpornografi och barnprostitution respektive barn i väpnad konflikt.
- Konventionen om flyktingars rättsliga ställning, Convention Related to the
Status of Refugees, samt tillhörande protokoll från 1967.
- FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, Convention
Against Transnational Organised Crime, samt följande tre protokoll (september
06):

Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel
med människor, särskilt kvinnor och barn, Tilläggsprotokoll mot
människosmuggling land-, luft- och sjövägen, Tilläggsprotokoll mot olaglig
tillverkning och spridning av vapen, delar av vapen och ammunition.
- Afrikanska Unionens konvention mot korruption, African Union Convention on
Preventing and Combating Corruption (augusti 06)
- Afrikanska Unionens Deklaration om Jämställdhet i Afrika, AU Solemn
Declaration on Gender Equality in Africa (december 06)
- Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, African Charter on
Human and People’s Rights.
Moçambique har undertecknat men inte ratificerat:
- Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) (2000). År 2003
ingick Moçambique ett bilateralt immunitetsavtal med USA.
Moçambique har inte ratificerat Internationella konventionen om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter. Moçambique har inte heller ratificerat
konventionen om migrantarbetare och deras familjer.
Regeringen har ratificerat alla Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta
konventioner om mänskliga rättigheter.
Moçambique har under året rapporterat till CEDAW och till konventionen mot
rasdiskriminering och arbetar för närvarande på rapporter avseende
tortyrkonventionen och barnkonventionen.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Moçambiques lagstiftning garanterar rätten till liv, kroppslig integritet och
förbjuder tortyr. Det förekommer dock rapporter om att övervåld, avrättningar,
tortyr, utpressning och misshandel äger rum inom poliskår och rättsväsende.
( Europeiska utvecklingsfonden – landstrategidokument – profil för
samhällsstyrning, juni 2006. )

Ett uppmärksammat fall om fångar som skjutits till döds inträffade i april 2007 i
Costa de Sol utanför Maputo och händelsen är för närvarande föremål för
utredning. Polisens internrapport hävdar att fångarna sköts ihjäl då de försökte
fly medan riksåklagaren, som baserar sitt uttalande på obduktionen, säger att de
sköts ihjäl i nacken från nära håll och att rättsliga åtgärder måste vidtas. Inga
officiella åtgärder har såvitt känt vidtagits. Riksåklagaren avsattes dock senare
under året.
I december 2007 dömdes 4 polismän till 8 års fängelse vardera för dråp av en
man som färdades i en bil som, av okänt skäl, besköts av poliserna i januari
2004.
Den största organisationen för mänskliga rättigheter, Liga dos Direitos Humanos
(LDH) hävdar att situationen i fängelserna har försämrats med ökad
överbeläggning, brist på mat, usla hygienförhållanden, ökad homosexuell
prostitution, sjukdomar och våld. LDH har blivit nekade att besöka vissa
fängelser under år 2007, men fått tillträde till andra. I maj 2006 sköt polisen flera
fångar till döds vid ett flyktförsök från Maputos centralfängelse. Några sköts
efter att de hade tillfångatagits på nytt och andra straffades med tortyr enligt en
rapport från Amnesty International 2007 (Amnesty Internationals rapport om
mänskliga rättigheter för 2007, Moçambique.).
För år 2006 noterar LDH 60 fall av tortyr, omänsklig behandling eller övervåld
som lett till döden, främst från polisens sida. Hälften av fallen har registrerats
och fem av fallen har varit föremål för rättslig prövning, med en fällande dom.
Spridningen av hiv/aids bland interner är alarmerande.
Landet har ett kvinnofängelse och där anses förhållandena vara något bättre än i
fängelserna för män. I integrerade fängelser hålls kvinnor åtskilda från män.
Många kvinnor har med sig sina barn i fängelset, men dessa ges som regel inte
tillräckligt skydd.
År 2002/2003 inleddes ett reformarbete för att rusta upp kriminalvården men
efter några år med budgetpåslag minskade anslagen åter år 2006. I strategiplanen

för polisväsendet 2003-2012 betonas respekten för mänskliga rättigheter samt
påtalas problemen med det polisiära övervåldet. Mekanismer för hur problemen
ska följas upp och åtgärdas saknas.
Den organiserade brottsligheten ökar och i vissa områden, framförallt i Maputo
med omnejd, har polisen tappat kontrollen. Polisstationer, ett fängelse, sjukhus,
banker, presidentvakten mm. har attackerats. Medierna anklagar polisen för att
bli alltmer sammankopplad med den organiserade brottsligheten. Mordet på två
polismän, som utfördes av andra polismän i september 2006, anses bottna i en
konflikt mellan kriminella element inom poliskåren med inblandning av
inflytelserika statstjänstemän. Minst 12 polismän mördades under
tjänsteutövning första halvåret 2007.

väcks inom lagstadgad tid ska den gripne släppas fri. Enligt en rapport om
Moçambiques rättssystem från september 2006 är myndigheterna ofta okunniga
om dessa lagrum eller ignorerar dem. Häktningstiden överstiger ofta den
lagstadgade maximala tiden (från 48 timmar till 90 dagar beroende på typ av
fall). Officiell statistik visar att 53 procent av de internerade väntade på
rättegång, jämfört med 47 procent som avtjänade straff.(U.S. Department of
State. Country Report on Human Rights Practices – 2006. Mozambique)
Häktade nekas ofta sin rätt att kontakta släktingar eller vänner. Fångar hålls även
kvar i fängelset efter det att de avtjänat sitt straff.

Antalet brott minskar enligt den officiella statistiken (med 6,6 procent under det
första halvåret 2007). Samtidigt rapporteras om flera lynchningar i
Maputoområdet. LDH menar att lynchningarna är ett ”svar” på rättsväsendets
oförmåga att skydda medborgarna.

Det finns inga officiella rapporter om personer som fängslats av politiska skäl
men det största oppositionspartiet Renamo hävdar att alla som dömdes efter
demonstrationerna år 2000 är politiska fångar. Renamo hävdar också att cirka 20
av deras medlemmar fortfarande är fängslade efter strider i september 2005 med
Frelimo-anhängare efter borgmästarvalet i Mocimboa da Praia. I denna
sammandrabbning dödades 12 och skadades 47 personer. Ingen officiell
undersökning av händelsen har genomförts.

I mars 2007 exploderade ett militärt vapenlager i utkanten av Maputo och
kringflygande projektiler dödade över 100 människor och över 500 skadades.
Incidenten anses av vissa vara ett tecken på arméns bristande kontroll över
landets vapenarsenal.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen föreskriver åtskillnad mellan den lagstiftande och den dömande
makten, domstolarnas och åklagarämbetets självständighet samt garantier för en
rättvis rättegång. Straffbarhetsåldern är 16 år.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades i 1990 års konstitution.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Konstitutionen garanterar fri rörlighet (artikel 55) och rättighet att bilda samt
vara medlem i yrkesorganisation och fackförbund (artikel 86). Det finns inga
restriktioner mot att resa ut ur eller inom landet, men polisen kräver allt oftare att
ID-handlingar skall kunna uppvisas.

Vid sidan om det nationella rättssystemet finns ett traditionellt rättssystem. Detta
har uttryckligen erkänts i grundlagsändringen 2004. Det traditionella
rättssystemet omfattar landtvister, arv, äktenskapstvister och mindre
lagöverträdelser. Kvinnor, äldre och barn missgynnas generellt i det traditionella
rättssystemet. Det finns ingen formell kontroll över vad som händer i dessa
domstolar och heller ingen samordning mellan det traditionella och det
nationella rättsystemet. Det finns en risk att konstitutionella principer och
mänskliga rättigheter inte respekteras i den traditionella rättsskipningen.

Arrestering får enligt lag endast ske på grundval av häktningsorder utfärdad av
domare eller åklagare (förutom då person grips på bar gärning). Om åtal inte

Det statliga rättssystemets kapacitet och räckvidd är otillräcklig. Enligt ett
uttalande av högsta domstolens ordförande i augusti 2006 har Moçambique en

dryg tredjedel av det totala antalet domare som krävs. Han påtalade också att det
förekom fall av ojämlik behandling, korruption, medvetna senareläggningar och
försummelser i ärendebehandling. Domstolarna ligger långt efter i behandlingen
av mål. Genomförandet av rättegångar har dock påskyndats och det har minskat
andelen fångar som väntar på att få sin sak prövad. Global Integrity Report
rankar Moçambique som svagt avseende rättsprinciper och mycket svagt
avseende rättstillämpning (www.globalintegrity.org). Nationell lagstiftning har
inte ändrats i enlighet med landets åtaganden i ratificerade internationella
konventioner.

och vice ministerns kontor. Medierna har framfört misstankar att branden på
ministeriet var anlagd i syfte att förstöra bevismaterial för kriminella aktiviteter.
I konsultationerna 2007 mellan regeringen och givarsamfundet kring
uppföljningen av landets fattigdomsstrategi noterades att endast 23 av de
uppställda 49 målen hade uppnåtts. Misslyckad måluppfyllelse noterades särskilt
vad gäller bekämpning av korruption samt reformer och upprustning av
rättssektorn. Givarna efterlyste förbättringar på områden såsom ledning,
kontrollmekanismer, revisioner, uppföljning av oegentligheter och bättre
utkrävande av ansvar.

Enligt lagen ska staten ge gratis rättshjälp till dem som inte har medel att bekosta
detta själva. Försvarsadvokater saknas och avgifter tas ut. Vissa
frivilligorganisationer (till exempel LDH) erbjuder begränsad juridisk rådgivning
gratis eller till en låg kostnad för både åtalade och häktade. Många medborgare
är okunniga om sina rättigheter.

En ny riksåklagare har tillsatts efter att den tidigare oväntat avsattes i augusti
2007 p g a ”samarbetssvårigheter” vilket av vissa tolkas som att den förre
riksåklagarens ansträngningar att driva vissa fall inte uppskattades. Ytterligare
sex av sju biträdande riksåklagare byttes ut vid samma tillfälle. Den nye
riksåklagaren, Augusto Paulino, var domare i rättegången av mordet på
journalisten Carlos Cardoso och har som en av sina första åtgärder avsatt den
åklagare som ansvarat för den fortsatta utredningen kring Cardoso-mordet?
Det förekommer allt fler tvister om landrättigheter och rapporter om hur
bysamfälligheter och enskilda blir överkörda av kommersiella intressen. Det
förekommer också mycket kritik mot hur tillstånd ges till projekt i strid med
byarnas brukningsrätt.

Separationen mellan lagstiftande och verkställande organ har försvagats.
President Guebuza försöker aktivt konsolidera Frelimos politiska dominans ,
men det sker inte sällan till priset av en underminering av tidigare demokratiska
reformer. Eliten i Frelimo dominerar starkt landets politiska och ekonomiska
intressen och undergräver därmed befintliga kontrollmekanismer och
rättsstatsprinciper. Transparency International placerar i sin rapport för 2007
Moçambique på 111:e plats av totalt 179 länder.
Under år 2007 inrättades antikorruptionsenheter på central, provinsiell och
distriktsnivå. I dessa enheter ingår representanter för staten, privata sektorn och
civila samhället. Ca 50 korruptionsfall har anmälts till enheterna men det finns
ingen information om utgången av dessa. Korruptionsenheterna lyder under
premiärministern. I oktober 2007 utfärdades vissa klargöranden om
korruptionsenheternas ansvar och begränsningar.
I maj 2007 förstörde en brand 58 kontorsrum inklusive utrustning och
dokumentation i jordbruksministeriets byggnad. I förödelsen ingick ministerns

Okunnigheten om ny lagstiftning är stor bland landets jurister. En undersökning
från 2006 av tio distriktsdomstolar konstaterade att många saknade exemplar av
konstitutionen och exemplar av nya lagar såsom handelslagen och familjelagen.
Sammanställningar av rättspraxis är också ovanliga, vilket innebär att
domstolarna – inklusive högsta domstolen – inte kan ta del av domslut som kan
vara prejudicerande.
Det har förekommit flera fall av rapporterad trafficking. Polisen har gripit en del
chaufförer och andra medhjälpare men inte hjärnorna bakom operationerna.
Moçambique är placerad på Tier 2 Watch listan för sina misslyckanden att sätta
åt operatörerna. I mars 2007 förelade regeringen parlamentet ett lagförslag mot
trafficking.

I 2004 års konstitution introducerades en ombudsmannainstitution (Provedor da
Justiça) för att undersöka anklagelser mot statstjänstemän om oegentligheter.
Lagen om inrättande av ombudsmannen antogs 2006. Ombudsmannens kansli
togs dock inte med i 2006 års budget och 2007 års budget är kraftigt begränsad.
Ett förslag till lag om tillsättande av en kommission för mänskliga rättigheter
ligger nu hos parlamentet för antagande.
7. Straffrihet
2005 genomförde regeringen en granskning av korruptionen inom
statsförvaltningen. Den visade att allmänheten uppfattade polisen som den mest
oärliga institutionen i landet. En stor majoritet instämde i påståenden som ”i
Moçambique är det bara de fattiga och svaga som inte kan undkomma lagen”.
(Vision of Justice – diskussionsdokument från regeringen, oktober 2006.)
Rädslan hos allmänheten ökar på grund av ineffektivitet hos polis och
rättsväsende och i takt med att kriminella aktiviteter och kriminella nätverk
förblir ostraffade.
Det finns ingen lagstiftning som förebygger jävsituationer eller intressekonflikter
genom att t ex tvinga regeringsmedlemmar eller statstjänstemän att uppge sina
tillgångar, vilket försvårar bedömningen av deras involvering i oetiska eller
korrupta aktiviteter. Få fall av korruption undersöks eller avslöjas. Än färre fall
leder till åtal, och de fall som leder till rättegång får mycket sällan ett domslut.
De mycket uppmärksammade morden på journalisten Carlos Cardoso år 2000
och bankdirektören Siba-Siba Macuacua år 2001, anses vara kopplade till
omfattande förskingringar i bankerna BCM och Banco Austral, där inflytelserika
personer i ledande politisk ställning sannolikt var inblandade. Ingen har ännu
åtalats för mordet på Siba-Siba Macuacua. Rapporter i pressen har utpekat en
medlem av den tidigare presidentens livgarde som mördaren. Sverige har varit
pådrivande för att en rättslig revision av Banco Austral genomförts. Regeringen
vägrar att offentliggöra revisionsrapporten med hänvisning till att ärendet nu
ligger hos riksåklagaren och inga synliga åtgärder har vidtagits.
Mordet på Carlos Cardoso har lett till rättsliga åtgärder mot tre personer för
lejning och tre personer för mordets genomförande. Den huvudåtalade Anibal

dos Santos Junior (”Anibalzinho”) dömdes till 30 års fängelse. Starka misstankar
har framförts att uppsatta personer inom landets politiska ledning kan vara
medskyldiga till mordet. ”Anibalzinho” rymde vid tre (misslyckade) tillfällen
sedan han fängslades, vilket har gett upphov till rykten om att han fortsätter att
åtnjuta skydd från personer med hög ställning. Den 19 november 2007 avled den
huvudmisstänkte hjärnan bakom dådet, Nyimpine Chissano (son till förre
presidenten Joaquim Chissano), vilket sannolikt kommer att innebära att fallet
avskrivs.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet
Åsikts- och föreningsfrihet erkänns i konstitutionen och Moçambiques
presslagstiftning anses vara en av de mest liberala i södra Afrika. I praktiken
ökar regeringens inflytande i oberoende institutioner och återfinns numera i alla
delar av mediebranschen. Representanter för regeringen har vid flera tillfällen
stämt olika medier för förtal och ärekränkning och polisen upplöser och
trakasserar ofta regeringskritiska fredliga demonstrationer.
Rankningen av pressfriheten har försämrats och övergrepp mot media har ökat.
Reportrar utan gränser rankar Moçambique som nummer 73 av totalt 169 länder
i sin rapport för 2007. (Rfs rapport 2007 – http://www.rsf.org).
Det kan jämföras med en 45:e plats 2006. Orsaker till denna försämring är
rättsliga ingripanden mot medieinstitutioner genom anhållanden och
beslagtagning av egendom. Reportrar utan gränser är också kritiska till ett
förslag som för närvarande diskuteras, nämligen att komplettera presslagen med
krav på journalistlicens. En veckovis utkommande tidning, Magazine
Independente, startade under året. Tidningen, som är oppositionell, blev våren
2007 utsatt för inbrott och sabotage och fick bl.a. alla sina datorer stulna. På den
privata tv-stationen STV beslagstogs i december 2006 utrustning till betydande
värde som ersättning för utdömda böter. Journalister hävdar att beslagtagandet
gjordes på grund av tv-stationens regeringskritiska sändningar.
Pågående översyn av 1991 års presslagstiftning har inkluderat förslag att
förbjuda politiska partier, yrkesorganisationer och fackföreningar att grunda eller
äga tidningar. Detta riskerar att ytterligare försvaga regeringsmotståndarnas

möjligheter att nå ut med sina budskap. Enligt en ny lag från i år får rättegångar
inte längre bandas, fotograferas eller filmas.

mer spänd. Detta tar sig uttryck bl.a. i att Frelimo är inställt på att återta
kontrollen i områden där Renamo för närvarande har sina starka fästen.

Det statligt ägda Radio Moçambique har nationell täckning och når flest
medborgare men har också en tendens att vara okritisk till regeringen. Även den
statliga tv-stationen TVM är starkt regerings- och Frelimovänlig. Det finns flera
närradiostationer med sändningar på lokala språk, vilket är avgörande för en
befolkning där bara 30 procent talar det officiella språket portugisiska. Det
statligt ägda nyhetsorganet Agencia de Informacao de Moçambique (AIM)
förmedlar ofta regeringskritiska nyheter.

I parlaments- och presidentsvalen i december 2004 fick landet en ny president.
Det fredliga överlämnandet av makten sågs som ett positivt tecken på att
Moçambique i ökad utsträckning styrs efter demokratiska principer. Den positiva
bilden bekräftas ytterligare av Mo Ibrahim-priset på 5 MUSD som tilldelades
förre presidenten Joaquim Chissano i november 2007 för sitt goda afrikanska
ledarskap.

Tillgången till officiella handlingar är begränsad och det finns ingen
offentlighetsprincip. Internationella medier får verka fritt. Det finns inga
restriktioner vad gäller Internet.
Religionsfrihet garanteras i artikel 54 i konstitutionen och respekteras i regel.
Trosbaserade politiska partier är förbjudna med motivering att de skulle utgöra
ett hot mot den nationella enigheten. Det finns ingen statsreligion eller
dominerande religion. Vissa muslimska ledare reagerar mot vad de uppfattar som
diskriminering, bl.a. vad gäller nationella helgdagar och sammansättningen av
statsrådet, som bildades år 2006.

President Guebuza har under året blivit anklagad av Renamo för flera ickekonstitutionella beslut. Ett av dessa var grundandet av ett statligt verk för
offentlig förvaltning (ANFP). Innan konstitutionsutskottet utredde detta ändrade
regeringen sig och inrättade ett nytt ministerium för Funcao Publica. Enligt
medierna var detta en seger för Renamo.

I februari 2006 tryckte en tidning i Maputo åtta av de danska
karikatyrteckningarna av profeten Muhammed. Regeringen fördömde
publiceringen och redaktörerna bad om ursäkt.

Företagsklimatet i landet hårdnar. Bl.a. har en ny lag att alla vaktbolag ska ägas
till minst 50 procent av mocambikier antagits. Antagandet av lagen skedde i strid
mot konstititionen som föreskriver att konsultationer ska föregå beslutet.
Nya vallagar godkändes i december 2006 innebärande bl.a. att 5 procent- spärren
för att ett parti ska kunna bli representerat i parlamentet togs bort. En ny
nationell valkommission bildades under året med representanter för Frelimo (3),
Renamo (2) och representanter för det civila samhället (8). Det har dock
framförts stark kritik mot att de organisationerna som representerar civila
samhället ska ha stark koppling till Frelimo.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Direkta, hemliga och återkommande val garanteras i konstitutionen.
Flerpartisystemet tillämpades första gången i demokratiska val 1994. Det finns
ungefär 47 registrerade politiska partier. Frelimo har suttit vid makten sedan
självständigheten. I vissa av de 33 självständiga kommunerna (bl.a. i den andra
största staden Beira) fick Renamo majoritet i lokalvalen 2003. Ett fåtal lokala 10
partier fick platser i kommunfullmäktige och har kunnat påverka politiken, i
synnerhet i Maputo. Relationen mellan Frelimo och Renamo tenderar att bli allt

Under hösten 2007 har det varit stor turbulens kring de provinsiella valen som
skjutits upp i två omgångar - först från december 2006 till januari 2007 och nu
har Frelimo föreslagit att de ska skjutas upp ytterligare för att hållas tillsammans
med andra val år 2009. Senareläggningen av valen innebar att konstitutionen
måste anpassas och i november antog Parlamentet en revidering av
konstitutionen i detta avseende. En väljarregistrering inleddes hösten 2007. Hela
förfarandet har starkt kritiserats för dålig administration, förseningar av
materialleveranser etc. Endast 24 procent av de röstberättigade hade i slutet av

oktober 2007 registrerat sig och registreringsperioden har förlängts till den 15
mars 2008.

sektorn. En ofta förkommande arbetstvistsfråga är skillnaden i lön mellan
moçambikier och utländska arbetare.

Moçambique ligger på nionde plats i världen (HDI faktablad: http://
hdr.undp.org/statistics/data/country_fact_sheets/cty_fs_MOZ.html11) vad gäller
antalet kvinnor i parlamentet (35 procent). Flera ministrar och statssekreterare är
kvinnor, inklusive den kvinnliga premiärministern. Kvinnorepresentationen i
kommunernas fullmäktige är likaså 30 procent. Denna utveckling har uppstått
tack vare Frelimos kvoteringssystem som anger att en tredjedel av kandidaterna
ska vara kvinnor.

Strejkrätten är erkänd (med undantag för vissa offentliganställda) och åtgärder
mot strejkande är förbjudna enligt lag. Det finns dock många rapporter om
arbetsgivare som inte följer lagstiftningen. Det faktum att det inte finns
arbetsdomstolar och att omkring 14 000 arbetstvister för närvarande väntar på
behandling inom det civila rättssystemet underlättar för arbetsgivare att
nonchalera lagen.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den ekonomiska tillväxten förväntas fortsätta med makroekonomisk stabilitet
och fortsatt givarstöd. Idag har endast ca 12 procent av landets arbetskraft
löneanställning. Den stora majoriteten av befolkningen arbetar i familjejordbruk.
Industriella mega-projekt är under planering inom gruvindustri, energi,
petrokemi, aluminium, stål och transporter. Dessa kan innebära fortsatt god
tillväxt för landet men kan även motverka en mera balanserad och arbetsintensiv
tillväxt.
De två största fackföreningarna är OTM och CONSILMO, varav OTM är knuten
till Frelimo. Regeringen har ratificerat samtliga ILO-konventioner om mänskliga
rättigheter. ILO-kommittén har dock uttryckt oro över minskningen av antalet
företag som får besök av yrkesinspektörer och att offentliganställda förvägras
organisationsfrihet och rätten att upprätta intresseorganisationer. En ny arbetslag
har dock antagits som bl.a. medger att offentliganställda får organisera sig med
undantag för vissa grupper, såsom brandmän, fängelsevakter och anställda inom
rättsväsendet. ILO kommenterar brister i lagen i relation till ILO standard och
överlag innebär den sämre anställningstrygghet.
Konstitutionen förbjuder diskriminering vid anställning, men det blir allt
vanligare att krav ställs på Frelimoanslutning för att få arbete i den offentliga

Normalarbetstiden får inte överstiga 48 timmar i veckan och 8 timmar per dag.
Regeringen fastställde i maj 2007 de nya minimilönerna innebärande en höjning
med 14 procent (till 64 USD/mån) inom industri- och servicenäringarna och med
10 procent (till 44 USD/mån) för lantarbetare. Fackföreningarna har krävt mera
och hävdar att minimilönen täcker mindre än 12 halva basbehovet för en
normalfamilj. Regeringen fastställer minimilöner medan övriga löner sätts
genom kollektivavtal inom varje företag.
Ett socialförsäkringssystem infördes 1989 som skyddsmekanism för arbetare vid
sjukdom, olycka, havandeskap, invaliditet och ålderdom. Ansvaret för dess
tillämpning ligger hos Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). Systemet
har fått upprepad kritik vad avser korruption och undermålig förvaltning.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Rätten till ett liv i hälsa erkänns i artikel 94 i konstitutionen. I konsultationen
mellan regeringen och givarsamfundet år 2007 uttrycktes bekymmer över den
svaga institutionella kapaciteten på alla nivåer inom hälsosektorn.
Barnadödligheten sjunker men är fortfarande hög och uppskattningsvis ett av sex
barn dör före fem års ålder. Malaria, akuta luftvägsinfektioner, diarréer och aids
är de största hoten (Unicef uppger att 45 000 barn under fem år årligen dör i
malaria i Moçambique; Unicef 2005 ’Africa Malaria Day 2005’,
www.unicef.org/mozambique )

och dessa risker förstärks av ständig undernäring. 41 procent av landets barn
uppskattas lida av kronisk undernäring (FAO/SETSAN, Food and Nutritional
Security – Progress and Challenges in Mozambique, Maputo 2005 ).

I samarbete med WHO instiftades nyligen ett journalistpris för att stimulera
journalistiskt arbete som kan leda till förbättringar av kvaliteten inom
hälsosektorn.

Denna är ett hot mot utvecklingen och i givarnas konsultation med regeringen
beslöts att frågan ska bevakas särskilt i fattigdomsuppföljningen . Inofficiella
avgifter och krav på mutor inom sjukvården är vanliga, och många av de
fattigaste medborgarna utesluts ur systemet för att de inte har råd att betala för en
konsultation eller föreskrivna läkemedel.

Hälsosektorns andel av statsbudgeten uppgick år 2007 till 13 procent vilket är en
minskning från 16 procent föregående år.

Skillnaderna mellan huvudstaden och övriga delar av landet är stora vad gäller
medellivslängd. I Maputo dör 19 procent av befolkningen innan de fyller 40 år
medan siffrorna uppgår till 32% i Gaza-provinsen, 100 kilometer därifrån och
43% i Cabo Delgado i landets norra del.
För närvarande beräknas 1,6 miljoner moçambikier leva med hiv/aids vilket
innebär 16 procent av befolkningen 15-49 år. Mer än hälften av de smittade är
kvinnor och unga kvinnor är hårdast drabbade. I åldergruppen 20-24 år är 22
procent av kvinnorna smittade mot 7 procent av männen. Endast 20 procent av
de som begär bromsmedicin får det. Gravida kvinnor är en prioriterad grupp men
färre än 10 procent får bromsmedicin. Bristen på behandling innebar att 30 000
hiv infekterade barn föddes år 2006, av vilka hälften uppskattas dö innan de fyllt
två år. 380 000 barn har mist den ena eller båda sina föräldrar i aids och siffran
beräknas stiga till 626 000 barn år 2010.
Mödradödligheten sjönk under flera år men har ökat igen och Moçambique har
en av världens högsta nivåer av mödradödlighet. Antalet förlossningar inom
ramen för den offentliga hälsovården har minskat. WHO uppger att en av 16
kvinnor dör av komplikationer i samband med graviditet, förlossning eller
abort. I givarkonsultationerna kritiseras regeringen för misslyckanden inom
mödravården, inklusive att så få gravida kvinnor får bromsmediciner. Vidare
kritiseras det nationella Aids-rådet (CNCS) för låg genomförandekapacitet.

12. Rätten till utbildning
Rätten till utbildning erkänns i artikel 88 i konstitutionen och är obligatorisk för
barn upp till 12 år. I praktiken kommer denna rätt inte alla till del.
Inskrivningen i primärskolan har kontinuerligt ökat och år 2006 låg
nettoinskrivningen på 84 procent. Andelen flickor som börjar primärskolan är
endast något lägre än andelen pojkar. Under år 2006 fullföljde 35 procent av
eleverna sin skolgång (EP2). Andelen pojkar som fullföljde var högre (41
procent) än andelen flickor (28,8 procent).10
Skillnaden mellan könen gäller framför allt på landsbygden. Gymnasieskolan har
en nettoinskrivning om fyra procent i grad 1 (ESG1) och en procent i grad två
(ESG2). Andelen flickor är lägre än andelen pojkar och skillnaderna ökar
ytterligare på postgymnasial nivå. (Annual School Results 2006, Ministry of
Education and Culture, p 15) Skillnaderna i skolgång mellan provinserna och
mellan landsbygd och stad är stora. Fler än en tredjedel av barnen 7–18 år från
provinserna Zambezia, Nampula och Niassa har till exempel aldrig gått i skolan.
Lärarbristen är stor, och hiv/aids-epidemin drabbar kåren hårt. Lärartätheten är
fortsatt låg med upp till 70 elever per lärare.
Det förekommer korruption inom skolsystemet, med inofficiella avgifter och
olagliga krav på ersättningar. De viktigaste orsakerna till att barn inte går i
skolan är fattigdom, långa avstånd, att nyttan med skolgång ifrågasätts samt
rädsla för övergrepp på flickor. Det finns rapporter om hur manliga lärare
utnyttjar skolflickor sexuellt. Hur stort problemet är finns det inga uppgifter om.

UNICEF uppskattar att över 100 000 barn med funktionshinder inte har tillgång
till skola eller rehabilitering. Det finns inget fungerande program för integrering
av funktionshindrade barn i det ordinarie skolsystemet.
Vuxnas läs- och skrivkunnighet har stigit från 43 procent år 2000 till 46 procent
år 2004.
Utbildningssektorns andel av statsbudgeten uppgick till 18 procent 2007, vilket
är en sänkning från drygt 21 procent föregående år.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Moçambiques konstitution är en av få afrikanska konstitutioner som erkänner
rätten till mat.
Den absoluta fattigdomen (mätt som 1 USD/dag) har sjunkit med 15
procentenheter mellan 1997 (69 procent) och 2003 (54 procent). Tio av de elva
provinserna, med undantag för Niassa, visade framsteg enligt fattigdomsindex
(Komponenterna i detta index utgörs av procentandelen människor som inte når
40 års ålder, procentandelen vuxna analfabeter samt avsaknaden av en skälig
levnadsnivå (anges med det aritmetiska medelvärdet av procentandelen
människor utan tillgång till säkert dricksvatten, procentandelen utan tillgång till
hälso- och sjukvård samt procentandelen barn under tre år som är lindrigt eller
allvarligt underviktiga). Viss förvirring om statistikanvändning råder. En
utredning, som offentliggjordes i maj 2006, visar på ökad fattigdom i både
provinserna Maputo och Cabo Delgado under samma tidsperiod. (Plano de
acção – para a redução da pobreza absoluta, 2006–2009, p. 12–15) Enligt
UNDP:s rapport 2006/2007 placerar sig Moçambique på plats nr 168 av
sammanlagt 177 länder på skalan för Human Development Index (HDI) och på
plats nr 94 på skalan för Human Poverty Index (HPI-1). Dessa index avser
mätåret 2004. I givarkonsultationerna 2007 noterades misslyckad måluppfyllelse
vad gäller landsbygdsutveckling och regeringens brister i servicen till bönderna
kritiserades.
I januari och februari 2007 drabbades landet av översvämningar och cykloner

som ledde till omfattande skador. Ca 660 000 människor uppskattas behöva akut
livsmedelshjälp fram tills nästa skörd 2008.
Omkring 65 procent av befolkningen har inte tillgång till rent vatten - 74 procent
på landsbygden och 42 procent i städerna. (INE, IAF 2002/2003, p. 60.)
Omkring en tredjedel av landets befolkning bor i urbana områden, de flesta i
oplanerade områden med undermåliga bostäder och brister i infrastruktur och
service. Urbaniseringen ökar och befolkningen i dessa undermåliga urbana
områden ökar särskilt snabbt. Med nuvarande takt kommer mer än hälften av
landets befolkning att bo i sådana områden år 2015.
Det finns ett embryo till socialbidrag för de allra fattigaste. Bidraget når en
mycket liten andel av målgruppen och beloppet är mycket lågt. Uppföljning av
hur bidraget når målgruppen är bristfällig. Kvinno- och socialministeriet
(MMAS), som administrerar bidragen, har fått fortsatt sänkt budget och är nu
nere på 0,56 procent av statsbudgeten. I sin årsrapport för 2005/06 konstaterar
LDH att respekten för de mänskliga rättigheterna har urholkats vad gäller
hjälpen till de allra fattigaste och mest utsatta (Accao Social) under president
Guebuzas tid vid makten.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Åtgärder har vidtagits under de senaste åren för att främja jämställdhet mellan
kvinnor och män. Ojämlikheter kvarstår dock. Familjelagen, som antogs 2005, är
okänd för många och har ännu ej haft genomslag. Traditionella lagar fortsätter att
dominera. Dessa lagar tenderar att missgynna kvinnor när det gäller rättigheter i
fråga om arv, ägande av mark med mer.
Analfabetism är vanligare bland kvinnor än män, färre flickor än pojkar skrivs in
i, och slutför, primärskolan. Skillnaden mellan könen ökar på de högre
utbildningsnivåerna. Mellan 1997 och 2003 sjönk den absoluta fattigdomen med
26 respektive 6 procentenheter i hushåll ledda av en man respektive kvinna

(Childhood poverty in Mozambique: A situation and trends analysis 2006:
UNICEF )
Mödradödligheten är hög och en kvinna på 16 dör under graviditeten eller i
samband med förlossning. Abort är olaglig enligt Moçambiques konstitution. Ett
förslag till lag som legaliserar abort, under vissa förutsättningar, har dock
förelagts parlamentet för antagande under året.

författningsmässiga rättigheter; förekomst av trafficking; sexuella övergrepp på
skolflickor; alarmerande nivåer av hiv/aids hos unga kvinnor; växande antal
föräldralösa barn och diskriminering av gamla och handikappade kvinnor.
Kommittén uppmanar staten att i nästa rapport, som ska lämnas 2010, bemöta
kommitténs påpekanden.

Våldtäkt är förbjudet enligt lag och straffet är 2–8 år om offret är 12 år eller äldre
och 8–12 år om offret är yngre än 12 år. Det har dock förekommit få rättegångar
inom ramen för våldtäktslagen. Barnäktenskap är vanligt i Moçambique. Nästan
var femte flicka i åldern 20–24 har gift sig före 15 års ålder, och 56 procent före
18 år. Brudpris är allmänt förekommande. Kvinnlig könsstympning utövas inte i
Moçambique.

15. Barnets rättigheter
Barnens situation har förbättrats på några viktiga områden. Dödligheten för barn
under fem år sjunkit från 219 till 178 per tusen barn och för barn under ett år från
147 till 124 per tusen barn sedan slutet av 80-talet. Utvecklingen tyder på att
Moçambique klarar millenniemålet för 2015 om minskning av
barnadödligheten . Fler barn skrivs in i skolan och fler fullföljer primärskolan.
En nationell handlingsplan för barn har tagits fram.

Det utbredda våldet mot kvinnor inom familjen har länge uppmärksammats. Ny
lag om kriminalisering av könsrelaterat våld/våld i hemmet ligger i parlamentet
för antagande. Inom polisväsendet har man inrättat enheter i varje distrikt med
personal som utbildats i att hjälpa våldsutsatta kvinnor.

På viktiga områden har det dock inte skett förbättringar. WHO beräknar i en
undersökning från 2003 att 41 procent av barn under fem år lider av kronisk
undernäring. Den absoluta fattigdomen har sjunkit men inte lika mycket för barn
som för vuxna. Skillnaderna mellan regionerna är stora.

Epidemin med hiv/aids har fått ett allt tydligare kvinnligt ansikte och unga
kvinnor är mest drabbade. I gruppen15–24 år är sannolikheten att få sjukdomen
tre gånger så hög för kvinnor som för män. År 2006 fanns det 146 000 hivpositiva gravida kvinnor och färre än 10 procent av dessa fick bromsmediciner.
(Childhood Poverty in Mozambique: A situation and trends analysis 2006:
UNICEF)

Ca 1,6 miljoner barn (2006) är föräldralösa, varav ca 380 000 förlorat en eller
två föräldrar på grund av aids. Denna siffra förväntas stiga exponentiellt till 626
000 år 2010. Föräldralösa barn som tas om hand i fattiga familjer diskrimineras
ofta i förhållande till familjens biologiska barn. Ca 5 procent av de HIV-smittade
är barn under 5 år.

Kvinnlig prostitution är vanligt förekommande i alla städer och särskilt vid
transportleder. Amnesty International påpekar i sin rapport för 2006 att det
förekommer handel med moçambikiska kvinnor för prostitution i Sydafrika.
Moçambique har lämnat in en CEDAW-rapport under året och rapporten har
kommenterats av FN:s CEDAW-kommitté. Kommittén uppmärksammar
svagheter i landet såsom; brist på tillförlitliga statistikuppgifter; traditionella
lagars och sedvänjors diskriminering av kvinnor; okunnighet om

Antalet barn med hushållsansvar ökar stadigt. Folkräkningen för år 2007
kommer att ge närmare besked om hur många de är. Föräldralösa barn är oftare
än andra barn utan tillgång till skola och sjukvård. Barn som förlorat sina mödrar
är särskilt utsatta. De avbryter oftare sin skolgång och lider i högre grad av
kronisk undernäring än andra barn. Andra problem som barn hamnar i är tidiga
äktenskap, prostitution, barnarbete och ansvar för hushållet. Barnprostitutionen
växer, särskild i större städer och kring transportleder. Mycket få av förövarna
identifieras och ställs till svars.

Barnarbete är förbjudet enligt lag. År 2006 uppmärksammades flera fall av
barnarbete på bomullsodlingar och i jordbruksföretag. Omkring en tredjedel av
barnen i åldern 7-17 år är involverade i någon form av ekonomisk aktivitet, ofta
inom familjejordbruket. Arbetsmarknadsministeriet gör inspektioner inom den
formella ekonomin men inte inom den informella. Främsta orsaken till
barnarbete är familjernas fattigdom och brist på lönearbete för vuxna.
Många fängelseinterner är minderåriga och de flesta sitter inne för
fattigdomsrelaterade brott. För att avhjälpa detta öppnades som ett pilotprojekt
under 2006/2007 s.k. ”skolfängelser” för 16–19 åringar. Det förekommer
fortfarande att barn åtalas för smärre förseelser och inte får den rättshjälp de har
rätt till. Det är inte ovanligt att mödrar har små barn med sig under fängelsetiden.
Internationella organisationen för migration (IOM) rapporterar att minst 1 000
barn om året, främst flickor, faller offer för människohandel. De tas till
Sydafrika, där de utnyttjas i prostitution och slavarbete. En annan organisation
rapporterar om 100 fall av trafficking i månaden av barn från Moçambique och
Swaziland till Johannesburg. Sydafrikanska, kinesiska och nigerianska
människohandlare och ligor har identifierats. Polisen tog fast flera
människohandlare under år 2006. Många flickor, vissa så unga som 12 år,
hamnar i sexhandeln längs transportkorridoren mellan Zimbabwe och den
moçambikiska hamnstaden Beira.
Människohandeln har underlättats på grund av bristen på lagstiftning som
förbjuder handel med människor. En barnlag och en anti-trafficking lag har
förelagts parlamentet för antagande. Människorättsorganisationen LDH erfar att
det förekommer handel med organ i Moçambique, framförallt i syfte att
användas för traditionella ceremonier och medicin. (http://allafrica.com/stories/
200610250535.html.
Officiell födsloregistrering av barn är ej allmänt förekommande. En
undersökning från 2004 redovisade att endast ca sex procent av alla barn under
fem år var födsloregistrerade.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är förbjuden enligt konstitutionen.
Landets befolkning består av 16 större etniska grupper. Förhållandena mellan de
etniska grupperna har traditionellt varit toleranta men tonen har skärpts på senare
år.
En ökande negativ inställning gentemot invandrare kan skönjas, i synnerhet
invandrare från afrikanska grannländer som exempelvis Zimbabwe. UNHCR
har uttryckt oro över hur illa invandrare behandlas vid gränserna. Under senare
tid har det uppstått spänningar mellan svarta muslimer och asiatiska muslimer.
Regeringens officiella erkännande av det datum för den muslimska festivalen Id
som erkänns av asiaterna istället för det datum som erkänns av det svarta
muslimska ledarskapet har spätt på spänningarna.
Människor som är hiv-smittade diskrimineras, såväl privat som på arbetsplatser
och i det offentliga livet. Vanföreställningar kring sjukdomen och hur den smittar
är utbredda. Sjukvården nekar ofta hiv-smittade vård, även för andra sjukdomar.
Familjemedlemmar och släktingar till personer med hiv/aids utsätts för stigma
och diskriminering, särskilt barn och änkor efter aids-sjuka. De isoleras och
förvägras sin rätt till egendom och arv. Äldre diskrimineras och behandlas ofta
illa i samhället. De har svårt att få tillgång till hälsovård, som ska vara gratis för
äldre, och de ställs ofta inför problem med arvsfrågor, undermåligt boende och
matbrist. På landsbygden blir de ofta beskyllda för att genom häxeri vara upphov
till allvarliga sjukdomar och blir utfrysta ur familj och bygemenskap. Många
äldre tvingas ta hand om föräldralösa barn och få har möjlighet att ta del av
befintliga sociala förmåner, främst på grund av att de saknar identitetshandlingar
och att avstånden är långa till kontoren där bidragen betalas ut.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuellas, bisexuellas och transsexuellas (HBT) rättigheter diskuteras i
allmänhet inte och inget politiskt parti eller människorättsorganisation driver
krav på dessa gruppers rättigheter. Artiklarna 70 och 71 i konstitutionen har
kritiserats i åtskilliga rapporter (och av stödgrupper för homosexuella) för att

vara emot manlig homosexualitet. Andra hävdar att detta är en feltolkning av
konstitutionen.
Under 2006 förekom flera artiklar och program i media rörande frågor om
sexuell läggning. En studie av attityder gentemot homosexuella som
genomfördes i fyra moçambikiska städer under 2006 visade att 16 procent av
denna urvalsgrupp betraktade homosexualitet som en sjukdom, 96 procent sade
att de kände homosexuella och 80 procent sade att de hade homosexuella vänner.
Denna ökade öppenhet kulminerade i Moçambiques första offentliga möte om
homosexuellas rättigheter i oktober 2006.
18. Flyktingars rättigheter
Moçambikisk lagstiftning ger möjlighet att bevilja flyktingstatus eller asyl i
enlighet med FN:s flyktingkonvention. I augusti 2006 uppgick det totala antalet
flyktingar i landet till 6 700, varav 3 000 hade beviljats asylstatus. Majoriteten av
flyktingarna är från Centralafrika och finns i lägret Maratane i Nampula.
Flyktingars rörelsefrihet inom landet begränsas av myndigheterna. UNHCR
rapporterar om fall av fysiskt våld, våldtäkt och privata dispyter inom lägret. 19
I mars 2006 avvisades omkring 360 centralafrikanska flyktingar som kom från
Malawi. De malawiska myndigheterna vägrade låta dem återvända och de
moçambikiska myndigheterna lät flyktingarna löpa vind för våg. Även
behandlingen av de 1 000 etiopier/somalierna i Lichinga i juli 2006 väckte oro.
Dessa tvingades tillbaka – som illegala invandrare – till den tanzaniska gränsen.
UNHCR stöder regeringens arbete för att påskynda och förbättra processen med
fastställande av flyktingars identitet.
Var fjortonde dag återförs 800-1000 moçambikier som illegalt vistats i
Sydafrika. De återförda dumpas vid gränsen ofta utan att ha fått med sig sina
personliga tillhörigheter. Organisationen FECIV jobbar med att identifiera offer
för människohandel bland dessa tvångsutvisade. (U.S. Department of State.
Country Report on Human Rights Practices – 2006. Mozambique)

19. Funktionshindrades rättigheter
I konstitutionen föreskrivs att personer med funktionshinder ska ha samma
rättigheter som den övriga befolkningen, men få resurser avsätts för detta. FN:s
konvention om funktionshindrades rättigheter antogs under 2007.
Inom kvinno- och socialminsteriet (MMAS) finns en teknisk kommission med
uppgift att samordna och övervaka genomförandet av åtgärder för personer med
funktionshinder, inklusive genomförandet av den nationella strategin som
utarbetades år 2006. Vallagen inkluderar krav på framkomlighet för
funktionshindrade i samband med röstning.
Uppgifterna om antalet funktionshindrade personer och deras handikapp är
begränsade. Enligt 1997 års folkräkning uppgår antalet till 2,6 procent av
befolkningen. De flesta av dessa personer får begränsat eller inget stöd.
Folkräkningen som genomförts under 2007 kommer att ge aktuella uppgifter om
personer med funktionshinder. MMAS och vissa handikapporganisationer
rapporterar om funktionshindrade vuxna och barn som göms av familjerna och
om förståndshandikappade barn som hålls kedjade. Krigsskadade framför ofta
klagomål över att de inte får ut sina pensioner.
Funktionshindrade fortsätter att tillhöra de mest marginaliserade grupperna i
samhället.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Representanter för det civila samhället deltar i diskussioner med statliga
myndigheter om PARPA II och decentralisering och har där plattformar för viss
påverkan på hur den offentliga sektorn använder sina resurser. Det civila
samhället utnyttjar dock sällan möjligheterna att sätta press på myndigheterna.
(Global Integrity Report for Mozambique 2007) Statliga myndigheters intresse
att samverka med det civila samhället är också svagt.
Liga dos Direitos Humanos (LDH) arbetar med rättshjälp, besöker fängelser och
arrester, bevakar brott mot de mänskliga rättigheterna och bedriver

människorättsutbildning. Ett antal kvinnoorganisationer arbetar också med
människorättsfrågor och ger rättshjälp och psykiskt och fysiskt stöd till offer för
våld inom familjen. Några nationella och internationella barnorganisationer
arbetar med barnrättsfrågor och handel med människor. Det sker ingen
systematisk informationsinsamling eller påverkansarbete kring mänskliga
rättigheter från det civila samhällets sida.
Nationella frivilligorganisationer måste registrera sig hos justitieministeriet.
Utländska frivilligorganisationer ska registrera sig hos utrikesministeriet och då
uppge detaljer om sina projekt, personal och ekonomi. Förfarandet har kritiserats
för att det möjliggör maktmissbruk.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Sverige ger ett brett stöd till det civila samhället för insatser som syftar till att
stärka demokrati och mänskliga rättigheter på nationell och lokal nivå. (Liga dos
Direitos Humanos, Centro de Integridade Pública, AWEPA, Diakonia, Save the
Children Alliance, Help Age International, Läkare utan Gränser, Afrikagrupperna, UNFPA (Forum Mulher), Unicef, m fl) Tonvikten ligger på stöd till barns
och kvinnors rättigheter samt till främjandet av demokratisk samhällsstyrning.
Under år 2007 inleddes ett stort samarbete med UNICEF för stöd till frivilligorganisationer som jobbar för en bättre tillämpning av barns rättigheter. Organisationer som får stöd är bl a LDH som jobbar med mänskliga rättigheter ochAWEPA som jobbar med utbildning av parlamentsledamöter och lokala myndigheter.
Vidare stödjer Sverige medier, lokala och nationella val, reformeringen av den
statliga administrationen samt förvaltningsdomstolens revisionsfunktion. Sverige
ger ett brett stöd till det civila samhället i Niassa genom Swedish Cooperative
Centre och ett brett organisationsstöd till ett femtontal organisationer genom
Diakonia.
Flera andra givare stödjer också LDH (bl.a. de nordiska länderna, Irland och
Nederländerna). Givarsamfundet stöder också antikorruptionsinitiativ samt
reformer av rättssystemet. EU och UNDP ger stöd till valrelaterade insatser och
är aktiva inom rättssektorn.

Mänskliga rättigheter i Zambia 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Zambia är sedan 1991 en konstitutionell demokrati med flera politiska partier
och regelbundna allmänna val av president, parlament och lokala församlingar.
De senaste valen hölls i september 2006. De gav förnyat mandat åt president
Patrick Levy Mwanawasa, ledare för Movement for Multiparty Democracy
(MMD). Partiet erhöll en knapp majoritet i parlamentet. EU:s valobservatörer
drog slutsatsen att valen genomförts på ett överlag tillfredsställande sätt.
Zambia är ett av världens fattigaste länder. Två tredjedelar av befolkningen
lever i svår fattigdom (mindre än en US-dollar per dag). Fattigdomen innebär
att de allra flesta zambier inte kommer i åtnjutande av sina ekonomiska och
sociala rättigheter. De senaste åren har emellertid sett vissa ekonomiska
framsteg som även lett till sociala förbättringar. Detta gäller särskilt i städerna.
På landsbygden har fattigdomen snarare ökat. Zambias regering antog i
december 2006 en nationell strategi för fattigdomsbekämpning, National
Development Plan. President Mwanawasa har gjort kampen mot korruption till
en politisk fråga som han driver med energi. Flera rättsprocesser har inletts och
domar har fällts. Den förre presidenten Frederick Chiluba dömdes i maj 2007 i
ett civilmål att betala ett stort skadestånd för förskingring av statliga medel..
Zambia har anslutit sig till FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor (CEDAW) och har icke-diskriminering inskrivet i
grundlagen. Trots det är skyddet för kvinnors åtnjutande av de mänskliga
rättigheterna svagt och den bristande jämställdheten mellan män och kvinnor
är ett påfallande problem. Kvinnornas deltagande i det politiska
beslutsfattandet fortsätter att vara lågt.
Rättssystemet i allmänhet fortsätter att uppvisa stora brister. Långa väntetider
för de åtalade samt överbefolkade fängelser med förskräckande förhållanden

råder fortfarande.
Ett arbete med att ta fram en ny grundlag har inletts och en
grundlagskonferens har kallats samman. President Mwanawasa har uttalat att
han förutser arbetet avslutat under de närmaste åren dock utan exakt tidtabell.
Översynen av grundlagen liksom ett arbete med att genomföra en valreform är
exempel på reformer som kan komma att innebära en starkare demokratisk
utveckling i Zambia. Parlamentets arbete håller på att göras mer demokratiskt
och tillgängligt för allmänheten.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Zambia har ratificerat följande centrala konventioner:
- Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
(ICCPR), samt dess första fakultativa protokoll ratificerades 1984.
- Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (ICESCR) ratificerades 1984.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT) ratificerades 1998.
- FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) ratificerades 1985.
- Internationella konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD) ratificerades 1972.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) ratificerades 1991.
- Konventionen om flyktingars status ratificerades 1969 tillsammans med det
tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen ratificerades 2002.
Zambia har ratificerat samtliga av de åtta centrala ILO-konventionerna
(föreningsfrihet och förhandlingsrätt; icke-diskriminering i arbetslivet; förbud
mot tvångsarbete; samt förbud mot barnarbete).
Landet har även ratificerat den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens
rättigheter (1984) samt den afrikanska flyktingkonventionen (1973).

Zambia har emellertid inte inkorporerat konventionerna i nationell rätt.
Kritiska röster i samhället menar också att konventionernas artiklar inte heller
arbetats in i befintliga zambiska lagar.
Zambia har inte undertecknat eller ratificerat:
- ICCPR:s andra fakultativa protokoll om avskaffandet av dödsstraff,
- CEDAW:s fakultativa protokoll om enskild klagorätt,
- CAT:s fakultativa protokoll om förebyggande av tortyr,
- CRC:s fakultativa protokoll om barn i väpnad konflikt samt
det fakultativa protokollet om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi,
- protokollet till den afrikanska förordningen om mänskliga och folkens
rättigheter angående inrättandet av en afrikansk domstol för mänskliga
och folkens rättigheter.
Den officiella förklaringen till att Zambia inte har undertecknat det andra
fakultativa protokollet om avskaffande av dödsstraffet är att detta skulle strida
mot folkopinionen. I det nationella programmet för god samhällsstyrning från
2000 öppnades dock dörren för en dialog om ett eventuellt tillträde till
protokollet och dödsstraffets avskaffande. Frågan diskuteras såväl i
massmedier, som i den politiska debatten. President Mwanawasa har officiellt
flera gånger framfört att ingen kommer att avrättas under hans mandatperiod,
vilket han också har stått fast vid. Dödsstraffet kan dock inte avskaffas utan en
förändring av grundlagen. I det nya grundlagsförslaget kvarstår dödsstraffet
fortfarande men kan under pågående process komma att slopas.
Att Zambia inte har undertecknat de två fakultativa protokollen till
barnkonventionen förklaras med att legalt skydd finns i den zambiska
grundlagen och annan lagstiftning.
Zambia har registrerat två reservationer av särskild betydelse. Man erkänner
inte den kommitté som inrättats för att övervaka att konventionen om
avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD) följs. Vidare, i

relation till rätten till utbildning, har Zambia i konventionen om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter (CESCR) gjort en reservation med hänvisning
till landets finansiella svårigheter att erbjuda utbildning för alla. År 2005 införde
man dock allmän sjuårig primärskola och siktar mot att införa en nioårig
grundskoleutbildning år 2015. En lag som förbjuder aga i skolan har antagits.
Något samarbete med FN:s specialrapportörer/särskilda representanter
förekommer för närvarande inte. Enligt ambassadens information har ingen
inbjudits och således inga besök genomförts under de senaste åren. Detta skall
dock inte nödvändigtvis tolkas som att man från zambisk sida är ovillig till att
samarbeta med högkommissariens för mänskliga rättigheter kontor.
Zambia har, ibland med viss fördröjning, lämnat rapporter till
konventionskommittéerna. År 2004 rapporterade Zambia till kommittén om
rasdiskriminering. Likaså har Zambia rapporterat till CAT och den afrikanska
stadgan om mänskliga och folkens rättigheter. I juli 2007 behandlades
Zambias tredje rapport till Kommittén för mänskliga rättigheter vad gäller
efterlevnaden av den Internationella konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter. År 2002 färdigställdes en kombinerad tredje och fjärde
rapport till CEDAW:s övervakningskommitté och, med UNICEF:s stöd,
Zambias första rapport till barnrättskommittén. I utarbetandet av dessa
rapporter har ett omfattande samarbete skett med zambiska enskilda
organisationer.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga uppgifter finns om av statsmakten sanktionerade mord eller avrättningar
utan föregående rättsligt förfarande. Några så kallade försvinnanden har inte
rapporterats. Slaveri eller slaveriliknande former förekommer såvitt känt inte.
Rapporter om fall av tortyr utförda av polisen i arrestlokaler förekommer men
har minskat i antal. Det kan möjligen vara ett resultat av utbildning i mänskliga
rättigheter för polisbefäl. Utbildningen har genomförts av organisationen
HURID, Institute of Human Rights, Intellectual Property and Development
Trust, med svensk finansiering. Denna utbildning har nu integrerats i Zambias

polisutbildning. Genom reviderad lagstiftning (Penal Code, Criminal Procedure
Code, the Prisons Act och Education Act) är kroppsstraff numera förbjudet,
Det civila samhället engagerar sig i dessa frågor för att på olika sätt förbättra
situationen. Ett steg i rätt riktning togs när Police Complaint Authority
bildades 2003, även om bristen på resurser försvårar arbetet. Ett antal poliser
har avskedats för olika övergrepp och ett antal disciplinära straff har utmätts.
I samband med upplopp före och efter de allmänna valen 2006 sköt polisen tre
människor varav två avled. Civila samhället fördömde händelserna som
fortfarande utreds av polisens generalinspektör.

4. Dödsstraff
Dödsstraff utdöms för mord, högförräderi, vissa narkotikabrott och grova rån.
Antalet dödsdöma personer uppgår till cirka 200-250. Inga avrättningar har
verkställts sedan 1997.
Ett antal dödsdömda personer har benådats av presidenten under de senaste
åren. År 2004 omvandlade presidenten dödsdomarna för de 44 personer som
dömts för statskuppsförsöket 1997 till olika tidsbegränsade fängelsestraff.
Dessutom benådades två dödsdömda personer och sattes på fri fot och fem
dödsstraff omvandlades till fängelsestraff.

Förhållandena i fängelserna är skrämmande med överfulla celler, brist på
sanitära installationer, dålig mat, brist på hälsovård och i vissa fall brist på
separata celler för kvinnor och män. Vissa åtgärder har inletts för att förbättra
situationen. Hälften av landets fångar uppges vara hiv-positiva.
Fängelseförhållanden diskuteras inom ramen för EU:s lokala politiska dialog
med regeringen.

Under de senaste åren har opinionsarbete mot dödsstraffet bedrivits av
organisationer knutna till den katolska kyrkan. President Mwanawasa, liksom
landets oberoende dagstidning The Post har offentligt tagit ställning mot
dödsstraffet. Dödsstraffet är en fråga som ingår i den översyn som görs med
att ta fram en ny grundlag.

Ett särskilt problem utgörs av förekomsten av barn i fängelserna. FN:s
barnrättskommitté publicerade år 2003 kommentarer till Zambias rapport
angående genomförandet av barnkonventionen. Stark oro uttrycks över
polisens behandling (bland annat användande av kroppsstraff) av gatubarn och
barn i häkten och fängelser. Antalet barn i vanliga fängelser beräknas till 350
men en undersökning för att fastställa exakt antal pågår. Nödvändigheten att
höja åldern för straffansvar (från 8 år) har betonats av FN:s kommitté för de
mänskliga rättigheterna.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Domstolarna är enligt grundlagen helt självständiga i förhållande till den
verkställande makten. Anklagelser har emellertid framförts om att den
verkställande makten utövar informella påtryckningar mot rättsväsendet.
Arbetsförhållandena för domarna är generellt sett mycket dåliga även om
lönenivån för högre domare höjts. För domarna vid tingsrätten har ännu ingen
lönerevision ägt rum. Detta skapar grogrund för mutor och det anses
vedertaget att detta är allmänt förekommande.

Problemen i fängelserna påtalas även i rapporten till tortyrkommittén och vissa
begränsade initiativ har tagits för att begränsa överbefolkningen. Sverige
stödjer ett projekt som bland annat handlar om att förbättra situationen för
barn och ungdomar i häkten och fängelser, men framförallt för att skapa
alternativ i form av ungdomsvård och utbildning. Intrycket är att de ansvariga
är genuint intresserade av att åtgärda några av de allvarligaste bristerna.

Domstolarna framstår dock som förhållandevis starka och självständiga i
förhållande till den verkställande makten. I flera politiskt viktiga och känsliga
mål har enskilda domare och advokater visat tecken på betydande mått av
självständighet, opartiskhet och civilkurage. För närvarande pågår ett antal
utredningar om korruption med kopplingar till förre presidenten Chiluba.
Generellt kan konstateras att rättssystemets effektivitet kraftigt sätts ned av
bristande resurser, både ekonomiska och personella. Ett särskilt problem är de
mycket långa väntetiderna i rättsprocesserna, som i huvudsak beror på en

kombination av bristen på rättegångssalar, avsaknad av fordon för att
transportera vittnen och misstänkta samt omständligt rättegångsförfarande.
Misstänkta kan vara frihetsberövade i upp till fyra år innan deras mål kommer
upp i första instans. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har påtalat
behovet av att effektivisera systemet.
Det finns ingen formell skillnad mellan mäns och kvinnors rättsskydd.
Däremot finns många sociala, ekonomiska och kulturella faktorer som gör att
skyddet i praktiken är sämre för kvinnor och att de oftare utsätts för
rättsövergrepp. Ett av de främsta exemplen är så kallad ”property grabbing”
som innebär att efterlevande makas äganderätt till den avlidnes egendom i
många fall åsidosätts på ett flagrant sätt av makens släkt. Det är i praktiken
omöjligt för kvinnorna i dessa fall att få juridisk hjälp annat än genom frivilliga
juristorganisationer. Flera sådana organisationer ingår i det svenska stödet.
Den mycket aktiva debatten under de senaste åren angående det ökande antalet
sexuella övergrepp och annat våld mot kvinnor och barn har lett till att
justitieministeriet nu utarbetat förslag om en förändring av lagstiftningen och
en skärpning av straffen för dessa förövare. Förslaget kommer att läggas fram
för parlamentet inom kort och innebär att straffet för våldsförövare kommer
att skärpas avsevärt (cirka 20 år). En skärpning av straffen kan redan noteras.
Frivilligorganisationer bedriver framgångsrikt, med svenskt stöd,
rättshjälpsprogram särskilt riktade mot kvinnor och marginaliserade grupper.
Dessa organisationer har stor betydelse när det gäller att följa upp anmälningar
och säkerställa den kränktes upprättelse. Däremot har möjligheter till
uppföljning av anmälningar för Zambias kommission för mänskliga rättigheter
hittills varit begränsade och kapaciteten har generellt sett varit låg och bristen
på medel påtaglig.. Mänskliga rättigheter har emellertid gradvis kommit att få
ökad uppmärksamhet i Zambia. Kommissionen ombildades 2004 och har
utarbetat en strategisk plan för 2006 – 2010. Sociala och kulturella rättigheter
(inklusive kvinnor och barn) har satts i fokus i ökad omfattning. Förberedelser
pågår, i samarbete med svenska och norska Rädda Barnen, att inom

Kommissionen sätta upp ett Barnombudsmannakontor. Kommissionens
verksamhet ska i ökad omfattning spridas i landet. Fem regionkontor har
upprättats hittills.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt zambisk lag skall varje person som grips ställas inför en domare inom 24
timmar. Om personen är anklagad för hot mot den allmänna säkerheten kan
han/hon hållas häktad i sju dagar utan rättegång. Båda dessa lagar åsidosätts
ofta, dels beroende på polisens bristande resurser, dels beroende på en utbredd
godtycklighet i frihetsberövandena från polisens sida. Misstänkta för mindre
allvarliga brott hålls ofta under arrest i flera månader, ibland år, i avvaktan på
rättegång.
Reserestriktioner förekommer normalt ej och i princip finns inga hinder för
medborgarna att få pass. Att skaffa pass är dock förenat med påtagligt besvär,
relativt höga kostnader för den enskilde och lång väntan, vilket uppmuntrar till
mutor.
Militärdomstolar finns och deras befogenheter regleras i lagen om de väpnade
styrkorna. Rättssäkerheten i dessa domstolar är överlag låg.
7. Straffrihet
Straffriheten i samband med misstänkta fall av tortyr och polisbrutalitet anses
fortsatt hög även om tillkomsten av en enhet för brottsofferstöd och ett organ
för mottagande av klagomål mot polisen medfört förbättringar. Bruket i övrigt
är sofistikerat och det är svårt att med säkerhet utpeka fall då tortyr eller
polisbrutalitet har förekommit.
Det sannolikt största problemet i detta avseende utgörs av de situationer där
det på goda grunder kan misstänkas att det finns någon form av politiska motiv
bakom brottet och mycket små ansträngningar görs av polis och åklagare för
att utreda händelserna.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Två statsägda dagstidningar och en privat dagstidning ges ut. Ytterligare ett
antal privata tidningar ges ut varje eller varannan vecka. TV och rikstäckande
radio är i princip kontrollerade av staten och har en vinkling till fördel för
regeringen och regeringspartiet. Flera privata radiokanaler och två privata
TVkanaler finns numera. Dessutom finns lokalradiokanaler (Community radio
stations) i samtliga provinser. Inför de allmänna valen i september 2006 gavs
de olika presidentkandidaterna en god täckning. Nyhetsprogrammen i TV fick
dock kritik för att ha favoriserat president Mwanawasa.
Yttrande-, press- och tryckfrihet är inskrivna i grundlagen. Statsmakten har
under tidigare år använt en paragraf i strafflagen som gör det brottsligt att
uttrycka något som kan tolkas som förolämpande mot presidenten men inget
sådant fall har rapporterats på sistone.
Ett utkast till lag om offentlighet i statsförvaltningen (Freedom of Information
Bill), enligt vilken staten har skyldighet att lämna ut information till varje
medborgare när så begärs, har ännu inte lagts fram för parlamentet. En
paragraf om medborgarnas tillgång till information ingår i förslaget för en ny
grundlag och när frågan förs på tal hänvisas till att denna fråga kommer att få
en lösning med den nya grundlagen.
Ett betydande mått av självcensur förekommer inom statskontrollerad medier.
Inom dessa medier har regeringen centralt placerade företrädare, ofta som
högsta chef, som garanterar att utbudet ligger inom ramen för vad som kan
accepteras av regeringen.
Även utanför medierna förekommer en mycket livlig politisk debatt. Den
oräddhet med vilken namnkunniga företrädare för olika enskilda
organisationer, liksom folk på gatan, talar och diskuterar även känsliga politiska
frågor är påtaglig.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Zambia är en konstitutionell demokrati i vilken flera politiska partier verkar.

Det politiska systemet är som i många andra före detta brittiska kolonier i
Afrika en blandning av presidentsystem och den brittiska så kallade
Westminstermodellen.
Det innebär att den starka ställning den verkställande makten får genom
direktval av presidenten förstärks ytterligare med den i Westminstermodellen
inbyggda starka ställning regeringen har i förhållande till parlamentet.
I grundlagen fastslås att presidenten är statsöverhuvud, regeringschef och
överbefälhavare. Presidenten har således en stark ställning och en omfattande
utnämningsmakt. Presidenten väljs på fem år i direkta allmänna val. Ämbetet
får innehas under högst två mandatperioder. För att bli vald räcker det med en
enkel majoritet. Valbar till president är zambisk medborgare vars båda föräldrar
har zambiskt ursprung.
Parlamentets makt är alltjämt svag. Lagförslag ska godkännas eller förkastas av
presidenten och parlamentets kontrollmakt gentemot de verkställande organen
är begränsad. Parlamentets granskning av hur offentliga medel används har
stärkts genom att granskningen numera sker öppet och rapporteras i media.
Parlamentet, eller Nationalförsamlingen, består av 158 ledamöter varav 150
väljs i allmänna val vart femte år och åtta utses av presidenten. Valbar är den
som är zambisk medborgare, har fyllt 21 år och talar engelska. En traditionell
ledare, hövding, får inte väljas till parlamentet utan att denne avsäger sig sitt
hövdingskap. Samtliga ministrar och biträdande ministrar (cirka 60 stycken) har
säte i parlamentet.
Allmänna val hölls i september 2006. I presidentvalet segrade MMD:s kandidat
Levy Patrick Mwanawasa med cirka 42 procent av rösterna före Patriotic
Front:s Michael Sata 28 Procent och United Democratic Alliance:s Hichilema
Hakainde 27 procent. Mwanawasa erhöll sitt stöd främst på landsbygden. EU:s
valobservatörskommission konstaterade i ett preliminärt uttalande att valen
genomförts fredligt och välordnat samt att valresultaten redovisats på ett öppet
sätt. Zambias valkommissions oberoende och professionalism hade bidragit till
ett allmänt förtroende för valförfarandet.

Många enskilda organisationer arbetar för att de politiska institutionerna ska
reformeras. En viss reformvilja tycks också finnas hos regeringen. Den av
presidenten utsedda kommissionen för grundlagsreform har lagt fram förslag
till ny grundlag. Valreformskommissionen har likaså lagt fram sitt förslag för en
översyn av valsystemet. Båda dokumenten presenterar långtgående förslag som
skulle kunna befästa demokratin. När och hur förslagen kommer att antas är
ännu osäkert. Organisationen Zambia Centre for Interparty Dialogue har
skapats, på initiativ av regeringen, i förhoppningen att åstadkomma ökad dialog
mellan de politiska partierna i pågående samhällsprocesser.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
För närvarande beräknas knappt tio procent av den arbetsföra befolkningen
vara sysselsatt i den formella sektorn, medan 50 procent jobbar i den
informella sektorn och 40 procent saknar arbete. Ett uppsving inom
kopparindustrin under de senaste åren har dock inneburit ökad sysselsättning
inom denna näring, liksom inom turistnäringen. Sju procent av de arbetslösa är
ungdomar som hoppat av eller slutat skolan. 85 procent av den arbetsföra
befolkningen beräknas vara sysselsatt inom småjordbruk och informell
småskalig handel.
Zambia har ratificerat de åtta centrala ILO-konventionerna om mänskliga
rättigheter.
Inga rapporter finns om diskriminering i arbetslivet på grund av religion,
hudfärg, politisk åsikt eller liknande.
Formellt arbete i Zambia innebär att man åtminstone på papperet skyddas av
lagar om arbetstid, minimilön och ett socialt skyddsnät. Minimilönen är dock
så låg att den inte på långt när räcker till en dräglig tillvaro ens för en liten
familj. Reallönerna för anställda inom alla sektorer har fallit kraftigt under de
många åren av ekonomisk kris, vilket tvingat de allra flesta att söka inkomster
även vid sidan av det formella arbetet. De sociala försäkrings- och
pensionssystemen lider av kronisk resursbrist och fungerar ytterst bristfälligt.

Rätten att gå med i och bilda fackföreningar liksom rätten att strejka är lagfäst.
Strejkrätten är dock inskränkt genom att lagen om nödvändiga tjänster
(essential services) används för att förhindra strejker. Det förekommer även
att regeringen använder mer påtagliga metoder, såsom direkta avskedanden, för
att hindra strejker som den förklarat som ”opatriotiska” eller ”emot nationens
intressen”.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Zambias nationella hälsoplan för åren 2006 – 2011 har ett fattigdomsfokus
med en tydlig vision att ge den zambiska befolkningen en jämlik tillgång till
kostnadseffektiv hälsovård av god kvalitet och så nära familjen som möjligt.
De finansiella satsningarna inom hälsovården har ökat efter antagandet av
hälsoplanen. Den stora bristen på utbildad personal tillhör ett av de stora
problemen. Landet behöver dubbelt så mycket hälsopersonal än vad som finns
tillgänglig idag för att uppnå målet om vård av god kvalitet.
En positiv utveckling för att uppfylla löften i hälsovårdsplanen och ge alla
möjlighet till vård är att regeringen infört avgiftsfri vård och fria mediciner på
landsbygden. En markant ökning av antalet vårdbesök kan därför märkas i ett
redan ansträngt vårdsystem. Barnadödligheten är fortsatt mycket hög, vart
femte barn upplever inte sin fem-årsdag. Det är fortfarande
fattigdomsrelaterade sjukdomar, luftvägssjukdomar, diarré och malaria som är
huvudsakliga anledningar till sjukdom och för tidig död för barn.
Mödradödligheten är förvånansvärt hög och har till och med ökat till 750 /
100 000 levande födda barn. Detta kan ses som en indikator på ett svagt
hälsosystem. Medellivslängden sjönk från 50 år 1996 till 33 år 2004. Förbättrad
styrning på alla nivåer och prestationsbaserade belöningssystem ses som
nödvändigt för att öka kvaliteten på vården för att regeringens vision om en
jämlik hälso- och sjukvård ska uppfyllas.
Hiv/aids är en stor börda för samhället, familjen och hälsovården med cirka 17
procent infekterade i landet. Med uppskattningsvis en miljon hivsmittade
människor ställs stora krav inte bara på sjukvården utan också på samhället i

stort. Stora framsteg har gjorts under de senaste åren vad gäller tillgång på
bromsmediciner. Cirka 120 000 människor får nu gratis behandling men cirka
200 000 behöver faktiskt vård.

försörjningen och vården av sina syskon och andra släktingar.
Utbildningsväsendets andel av statsbudgeten (exklusive finansiering från
biståndsgivare) har ökat under senare år och uppgår till cirka 25 procent.

Ansträngningar har gjorts att skapa rådgivande grupper som ska övervaka
vården på kommun- och distriktsnivå, men dessa har inte fullt ut inlett sitt
arbete. Det finns inga eller endast få intresseorganisationer som kan spela
denna roll. Däremot har hiv/aids flera intresseorganisationer. Civila samhället
har en viktig roll för utvecklingen inom hälso- och sjukvården, inte minst för
att förstärka kunskap och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Andelen zambier som lever under gränsen för fattigdom har minskat med fem
procentenheter under de senaste åren, till att idag uppgå till cirka 68 procent av
befolkningen. De senaste årens ekonomiska tillväxt är en förklaring.

12. Rätten till utbildning
Zambia har visserligen gjort en reservation i förhållande till FN-konventionen
om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter om kostnadsfri
grundskoleutbildning till alla men regeringen erbjuder sedan ett par år en fri
sjuårig skolgång och har satt som mål att kunna ge nioårig skolgång för alla
från och med år 2015. Målen blir dock svåra att nå på grund av höga kostnader
och brist på lärare och andra resurser. För närvarande går cirka 68 procent av
barn i skolåldern (7 till 13 år) i skolan. Färre flickor än pojkar går i skolan.
Nära 30 procent av alla kvinnor i Zambia har ingen utbildning överhuvudtaget
jämfört med cirka 25 procent av männen. Cirka 68 procent av befolkningen
över 15 år är läskunnig.
Resursbristen gör att utbildningssystemet karaktäriseras av stor ineffektivitet,
överfulla klasser på ibland upp till 100 elever, hög lärarbrist, förstärkt av
hiv/aids-epidemin, och utbrett misstroende mot kvaliteten i undervisningen.
Misstroendet är en viktig orsak till att föräldrar inte sänder sina barn till skolan.
Skolavgifterna och kravet att ha skoluniform slopades visserligen år 2004 men
för många av de fattigaste blir ändå valet mellan att låta barnen hjälpa till med
familjeinkomsterna eller att låta dem gå i skolan tämligen givet. Dessutom
kräver skolorna in andra avgifter som familjerna förväntas bidra med
exempelvis för föräldralösa barn. Många föräldralösa barn har ingen möjlighet
alls att gå i skolan, även om den är gratis, eftersom de måste ta hand om

I allmänhet har tillgången till mat ökat under de senaste åren, men tillgången
för folk i gemen är mycket osäker. Över 50 procent av barnen under fem år är
kroniskt undernärda. Jordbruket är alltjämt illa utvecklat vilket gör det starkt
beroende av nederbörd. Regeringen har med hjälp av biståndsgivare vidtagit
vissa långsiktiga åtgärder för att förbättra matsäkerheten, såsom att satsa på att
bredda och förbättra metoder för jordbruksproduktionen och tillåta en ökad
marknadsekonomi.
Bostadsstandarden för majoriteten av befolkningen är förfärande låg. I Lusaka
och andra städer bor 75 procent av befolkningen i oplanerade slumområden
utan el, vatten, avlopp, sophämtning och alla former av offentliga tjänster inom
områdena. På landsbygden bor de flesta fortfarande i traditionella hyddor, som
om möjligt ofta har än mindre bekvämligheter än bostäderna i städernas slum.
De statliga satsningarna på bostadsbyggande har inte förbättrat situationen
utan har snarare visat sig en statlig källa till korruption.
Drygt 50 procent av hushållen har tillgång till rent vatten inom en kilometers
avstånd från bostaden och en viss ökning av tillgången har skett under senare
år. Fördelningen av tillgången är dock mycket skev mellan fattiga och rikare
områden och mellan stad och landsbygd.
Drygt 22 procent av alla hushåll har tillgång till elektricitet. På landsbygden är
siffran så låg som två procent och i städerna 48 procent. Den huvudsakliga
ljuskällan är fotogen. Cirka 85 procent av alla hushåll använder brännved eller
kol för matlagning. I landets strategi för fattigdomsbekämpning har satts som

mål att 30 procent skall ha tillgång till el 2011. En satsning på elektrifiering av
landsbygden planeras också genom bland annat användning av nya av
energikällor och utbyggnad av mindre vattendrag.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Zambia är anslutet till FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor (CEDAW) utan reservationer. Konventionen har
dock inte införlivats i den nationella lagstiftningen. Zambia sände år 2002 in en
kombinerad tredje och fjärde rapport till CEDAW:s övervakningskommitté.
En jämställdhetspolitisk finns sedan några år tillbaka, men har ännu inte
genomförts fullt ut.
Äktenskaps-, skilsmässo-, underhålls- och arvslagstiftningen missgynnar
kvinnor. Grundlagen gör undantag när det gäller diskriminering som rör dessa
och andra områden vilka starkt påverkar kvinnornas dagliga liv. Inom dessa
områden ska traditionell rätt gälla såvida denna inte bryter mot principer om
”rättvisa, jämlikhet och gott omdöme”. Denna vaga lagstiftning öppnar upp
för omfattande diskriminering i de lägsta rättsinstanserna (local courts). I såväl
CEDAW-kommitténs kommentarer på Zambias rapport, som de enskilda
organisationernas skuggrapporter, kritiseras regeringen skarpt för att inte vidta
några åtgärder för att ändra lagstiftningen. Många zambiska organisationer
hävdar att grundlagen måste revideras för att ge kvinnor utökat rättsskydd och
starkare ställning.
I de allmänna värderingar som präglar samhället har kvinnan en underordnad
roll. Hon har huvudansvaret för familjens försörjning, men inte kontroll över
dess inkomster och utgifter. Hon är på många sätt klämd mellan det
traditionella och det moderna samhället. Ett exempel är utbildningen. Ingen
formell diskriminering förekommer, men traditionella mönster gör att färre
flickor än pojkar går i, och fullföljer, grundskolan. Av flickorna är det cirka 66
procent och bland pojkarna är det cirka 79 procent. Gapet mellan könen ökar
sedan ytterligare när eleverna når gymnasie- och högskoleutbildning.

Vissa stammar tillåter polygami enligt traditionell rätt. 17 procent av kvinnorna
uppskattas vara gifta med män som har fler än en hustru.
Våld mot kvinnor är ett omfattande problem som erkänns av regeringen i
rapporten till CEDAW:s övervakningskommitté. 40-50 procent av kvinnorna
har enligt uppgift varit utsatta för våld från sin man eller partner. Inget tyder
på att situationen förbättrats. Få fall av kvinnomisshandel polisanmäls och
ännu färre leder till åtal eller fällande dom. Nya lagar som ska ge kvinnor och
barn bättre skydd förväntas antas av parlamentet inom kort men redan nu har
utdömda straff skärpts avsevärt. En åtgärd som vidtagits är inrättandet av en
enhet för brottsofferstöd inom polisen, till vilken kvinnor och barn kan anmäla
fall av fysiska och sexuella övergrepp. Enheten finns representerad vid i stort
sett varje polisstation i landet.
Prostitution är vanligt även i lägre åldrar. Handel med kvinnor och flickor för
sexuellt utnyttjande rapporteras ha blivit ett omfattande gränsproblem och
förvärrar ytterligare riskerna för hiv-spridning.
Könsstympning är inte tillåtet enligt zambisk lag.
Abort är förbjudet enligt lag, om inte risk för kvinnans liv, fysiska eller psykiska
hälsa föreligger, eller om påtaglig risk finns att barnet kan födas med allvarligt
funktionshinder. En person som utför abort kan få upp till 14 års fängelse.
Kvinnan riskerar sju års fängelse. Trots de stränga straffen är olagliga aborter
vanligt förekommande
15. Barnets rättigheter
Zambia har ratificerat barnkonventionen och år 2002 lämnades den första
rapporten till FN:s barnrättskommitté. Landet har inte skrivit under de
fakultativa protokollen om barn i väpnad konflikt respektive om handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi. Zambia har även ratificerat
ILOkonventionerna 138 och 182 om förbud mot barnarbete. Av de 600 000 barn
som inte går i skolan är det många som arbetar, i huvudsak inom den

informella sektorn. Någon tillförlitlig statistik över förekomsten av barnarbete
finns dock inte.
En process pågår att barnkonventionen ska inkorporeras till att bli zambisk lag.
I grundlagen definieras ett barn som en person under 15 år. Enligt de
traditionella lagarna (customary law) anses barndomen upphöra med
puberteten. Ett barn är straffmyndigt vid åtta år.
Sedan 1994 finns ett nationellt handlingsprogram vars genomförande dock är
kraftigt försenat. I det nationella hiv/ aids-programmet för barn ingår åtgärder
för stöd till föräldralösa och andra utsatta barn. Enligt rapporten till FN
planeras ett nationellt råd för barnrättsfrågor inrättas (National Child Council).
FN:s barnrättskommitté rekommenderar i sina slutsatser till Zambias rapport
att detta organ ges tillräckligt mandat och resurser för att effektivt kunna
samordna verksamhet som syftar till genomförande av barnkonventionen.
Kommittén föreslår vidare att åtgärder vidtas och resurser satsas (bland annat
på kommissionen för mänskliga rättigheter) för att genomföra
handlingsprogrammet från 1994. Någon sådan satsning kan inte sägas ha inletts
ännu. Rådet för barnfrågor har ännu inte inrättats. Förberedelser pågår att
inrätta en institution liknande barnombudsmannen under MR-kommissionen.
Situationen för föräldralösa barn i Zambia är oroväckande. Enligt UNICEF är
Zambia ett av de länder i världen med högsta andelen föräldralösa barn. Under
2002 var 15 procent av barnen under 15 år, cirka 700 000, föräldralösa (en eller
två föräldrar döda). Antalet föräldralösa och sårbara barn uppgår nu till
1 200 000 varav 700 000 är relaterade till hiv/aids-epidemin.
Hiv/aids epidemin har inneburit att många hushåll leds av barn under 16 år.
Främst mor- och farföräldrar, men också andra släktingar får ställa upp som
reservföräldrar. Att den äldre generationen får ta på sig föräldraansvaret är
oroande, eftersom de flesta äldre själva har mycket knappa ekonomiska
resurser och ofta behandlar de föräldralösa barnen som en extra börda. Visst
stöd lämnas nu till dessa hushåll. Antalet gatubarn har minskat kraftigt. I
Lusaka fanns tidigare cirka 75 000 gatubarn. Dessa har tagits om hand nu. Ett

stort antal finns i de läger som staten utrustat och där det erbjuds
yrkesutbildning av olika slag för ungdomar. Många barn har man försökt
återföra till sina familjer och andra har man lyckats placera i olika skolhem.
Flickor i allmänhet och föräldralösa flickor i synnerhet är särskilt utsatta för
övergrepp av olika slag, vilket i sin tur gör dem särskilt utsatta för risken att
smittas av hiv.
Barn i fängelser är vanligt förekommande. Ofta får barnen sitta i samma celler
och häkten som de vuxna. Det tycks dock som om det finns en stark vilja inom
polis och rättsvårdande myndigheter att försöka förbättra situationen vad gäller
behandlingen av barn och ungdom inom rättssystemet.
Enligt zambisk lag kan ungdomar mellan 16 och 18 år rekryteras till armén.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Zambia är ett multietniskt land med engelska och sju nationella språk som
officiella språk och ytterligare ett sjuttiotal mindre stamspråk. Det existerar
ingen av staten sanktionerad diskriminering mot någon befolkningsgrupp.
Den politiska debatten innehåller ibland påståenden om att den ena eller andra
befolkningsgruppen skulle gynnas av staten, särskilt den grupp som
presidenten eller andra höga beslutsfattare tillhör. Även här är det dock svårt
att påvisa systematiska skillnader.
Zambia är en kristen nation enligt grundlagen vilket också är märkbart i
officiella sammanhang. Inga uppgifter finns emellertid på övergripande
diskriminering på religiösa grunder.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Enligt zambisk lag är homosexualitet olagligt och straffbart. Det är inte känt att
det förekommer någon systematisk diskriminering eller förföljelse av
homosexuella, bisexuella eller transsexuella. I media rapporteras dock ibland
om gripanden av män på grund av homosexuella aktiviteter. Enskilda
organisationer har då och då under kortare tid fokuserat på homosexuellas

rättigheter, utan att det lett till märkbart förbättrade resultat för de
homosexuella. Ämnet tas sällan upp i den allmänna debatten.
18. Flyktingars rättigheter
Zambia har under lång tid tagit emot flyktingar främst från grannländerna
Angola och Demokratiska Republiken Kongo, men även från Rwanda,
Burundi och Somalia. För närvarande beräknas antalet flyktingar till cirka 100
000 men FN:s flyktinghögkommissariat UNHCR och Zambias regeringen har
nyligen inlett ett projekt för att kunna fastställa det verkliga antalet, Cirka 60
000 finns i flyktingläger i västra, norra och nordvästra provinserna. Frivilligt
återvändande av angolanska flyktingar har under flera år pågått med stöd av
UNHCR och International Organization for Migration (IOM) och har nu
avslutats. Hittills har 75 000 flyktingar återvänt till Angola. Frivilligt
återvändande av flyktingar till Kongo planeras nu.
Zambia lovordas internationellt för sin generösa inställning till flyktingar från
grannländerna och emottagandet har i det stora hela skötts på ett
tillfredsställande sätt av regeringen tillsammans med UNHCR och
internationella humanitära organisationer. Ett exempel på den generösa
inställningen är att många angolanska flyktingar som rotat sig i landet ges
möjlighet att stanna kvar. För att förhindra eventuella konflikter mellan
lokalbefolkning och flyktingar har Zambia, med stöd av UNHCR, tagit initiativ
till ett program som syftar till att ekonomiskt och socialt integrera
lokalbefolkningen med de flyktingar som önskar stanna kvar, det så kallade
”Zambian Initiative”.
Rapporter från organisationer verksamma för de mänskliga rättigheterna om
vissa missförhållanden finns dock, exempelvis om bristande information om
flyktingars rättigheter, bristande skolförhållanden över primärskolenivå,
bristande mottagande av gravida mödrar och avsaknad av psykologisk
behandling av flyktingar som utsatts för traumatiska händelser.
19. Funktionshindrades rättigheter
Personer med funktionshinder utsätts för tydlig social diskriminering vid

anställning och utbildning. Regeringen har vidtagit vissa åtgärder för att lindra
dessa svårigheter, inklusive etablerandet av en nationell fond för att ge lån till
funktionshindrade personer för startande av egna företag.
Bara en mycket liten del av barn med funktionshinder får det stöd de behöver.
Skolor finns för syn- och hörselskadade men de är mycket få. Färre än 120
skolor har möjlighet att ta emot barn med funktionshinder. FN:s
barnrättskommitté rekommenderar den zambiska regeringen att vidta en rad
åtgärder på detta område.
Regeringen kan inte sägas ha vidtagit några särskilda åtgärder för att underlätta
funktionshindrade personers tillgång till offentliga byggnader. Vid valen 2006
kunde märkas en tydlig förbättring, jämfört med tidigare år, av
funktionshindrades möjligheter att delta och rösta.
Det finns ett statligt råd för funktionshindrade och ett flertal
intresseorganisationer
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett flertal välorganiserade enskilda organisationer som arbetar för de
mänskliga rättigheterna. Bland dessa kan nämnas Legal Resources Foundation
(rättshjälp och opinionsbildning), Catholic Commission for Justice,
Development and Peace (rättshjälp och fattigdomsfrågor), Young Womens’
Christian Association (rättshjälp och kvinnojour), Zambia Civic Education
Association (barnrättsfrågor och rättshjälp) och Women for Change
(medborgarutbildning om kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter och
opinionsbildning).
De enskilda organisationerna har under lång tid fungerat som regeringens
motpart i debatten om de mänskliga rättigheterna och andra frågor. I den
pågående debatten om en ny grundlag intar Oasis Forum, som är en koalition
av flera enskilda organisationer, främst kyrkliga, en ledande roll.

Regeringen la i juni 2007 fram ett lagförslag avsett att reglera verksamheten
inom det civila samhället. Förslaget mötte kritik i parlamentet för att det gav
myndigheterna långtgående befogenheter att ingripa i enskilda organisationers
verksamhet och därmed kunna åsidosätta föreningsfriheten. Regeringen valde
då att dra tillbaka sitt lagförslag. Enligt uppgift avser dock regeringen att
återkomma med ett lagförslag i frågan under 2008.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
I stort sett alla FN:s fonder och program (UNDP, UNICEF, WFP med flera)
liksom fackorganen (WHO, ILO, UNHCR) och EU-kommissionen är
representerade i Zambia. Bland annat UNICEF bedriver arbete för mänskliga
rättigheter för att främja genomförandet av barnkonventionen. UNDP har ett
brett program för demokratisk samhällsstyrning, vilket bland annat innefattar
stöd till den permanenta kommissionen för de mänskliga rättigheterna.
Givarsamordningen inom utvecklingssamarbetet för de mänskliga rättigheterna
är väl utvecklad. Särskilda arbetsgrupper finns för exempelvis stöd till
rättsväsendet och mänskliga rättigheter, medborgerligt deltagande (inklusive
mediafrågor) och decentralisering. Inom några områden håller en mer
konstruktiv dialog mellan givarna och den zambiska regeringen på att
utvecklas.
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beslutat om expropriering av mark. Det går heller inte att överklaga
exproprieringsärenden.

ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Samhällsklimatet i Zimbabwe är repressivt och situationen för de mänskliga
rättigheterna har försämrats under 2007. Detta påverkar också den ekonomiska
utvecklingen negativt och gör det mycket svårt för regeringen att upprätthålla en
rimlig nivå på till exempel utbildning och hälsovård. Kränkningar av de
mänskliga rättigheterna är ett resultat av regeringens ofta våldsamma bemötande
av politisk opposition och andra protestyttringar. Tortyr är förbjudet enligt
grundlagen men vanligt förekommande och kraftigt ökande jämfört med
föregående år.

Zimbabwes regering har inrättat en nationell kommission för mänskliga
rättigheter. Under 2007 antogs en lag mot våld i hemmet.

Mänskliga rättigheter har stöd i landets grundlag men flera under senare år
tillkomna lagar används för att begränsa oppositionella gruppers möjlighet att
verka och innebär i tillämpningen långtgående inskränkningar i rättigheterna.
Antalet godtyckliga arresteringar ökade under året och var i genomsnitt större än
under 2006. Efter att polis- och säkerhetsstyrkor i mars 2007 våldsamt slog ned
ett möte mellan olika oppositionsgrupperingar, tog den regionala
samarbetsorganisationen för södra Afrika (SADC) initiativ till medling mellan
regeringspartiet ZANU-PF och oppositionspartiet MDC. De båda parterna har
gemensamt utarbetat vissa modifieringar i rätt riktning när det gäller existerande
repressiv lagstiftning, men en verklig förändring i positiv riktning för mänskliga
rättigheter i Zimbabwe återstår ännu att se.
Förhållandena i häkten och arrester är dåliga. Fängelsesystemet befinner sig i
kris med överbeläggning och brist på mat, vatten och kläder. Dödligheten i
fängelserna är stor och i huvudsak orsakad av aids.
Myndigheterna kan på laglig väg utfärda utreseförbud för personer som kritiserar
regimen. Det finns ingen möjlighet att få ersättning av staten när den

Rättsväsendet i Zimbabwe är inte oberoende. Detta gäller i synnerhet de högre
instanserna och i de fall där politiska intressen står på spel. När det gäller mindre
politiserade fall finns ett någorlunda fungerande rättsväsende, men straffrihet
råder i praktiken för vissa grupper i samhället. Den försämrade ekonomin har
negativa följder för rättssäkerheten genom ökande korruption på alla nivåer och
inom många sektorer, bland annat polisen. Dåliga löner ledde 2007 till strejk i
den instans som motsvarar de svenska tingsrätterna, vilket lamslog verksamheten
under hösten.
Yttrande- och pressfriheten garanteras i grundlagen men är i praktiken begränsad
bland annat genom tillämpning av lagar som begränsar medias möjlighet att
verka fritt. Staten kontrollerar alla etermedier. De statliga dagstidningarna är
lojala mot regeringspartiet. De få kvarvarande oberoende tidningarna kritiserar
öppet regimen. Inga utländska journalister tillåts verka i landet på permanent
basis.
Under året gjordes tillägg till grundlagen. Tilläggen innebär att presidentens
mandatperiod minskar från 6 till 5 år och att alla platser till parlamentet, som
utökas, väljs i allmänna val. De olika valen till president, parlament och lokalval
sker från och med 2008 års val samtidigt. Oppositionen är försvagad genom inre
motsättningar vilket lett till en uppdelning av det ledande oppositionspartiet
MDC i två falanger.
Zimbabwes ekonomi är i kris, till stor del en följd av brotten mot de mänskliga
rättigheterna i samband med landreformen. Den krympande ekonomin och
mycket höga inflationen försvagar i sin tur statens möjlighet att tillgodose
individers rätt till hälsa och utbildning. Arbetslösheten i den formella sektorn
uppskattas till ca 70 procent, och ca 80 procent av landets befolkning beräknas

leva under fattigdomsgränsen. En stor andel av Zimbabwes högutbildade har
lämnat landet för att söka arbete i andra länder.
Det största hälsoproblemet är hiv/aids-epidemin, där andelen smittade sjunkit
under några år och nu beräknas till ca 15 % Medellivslängden är 34 år för
kvinnor, 37 år för män. Lärarkåren är hårt drabbad av epidemin vilket slår hårt
mot utbildningssektorn som även lider av stor resursbrist.
Fortfarande sker nya fall av övertaganden av gårdar från vita ägare. Och
hundratusentals svarta lantarbetare har ställts utan hem och arbete. Effekterna 3
har varit förödande för livsmedelsproduktionen. Jordreformen och torka är
anledningar till att så många som 4,1 miljoner zimbabwier beräknas vara i behov
av livsmedelshjälp från slutet av 2007 till mars 2008.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Av de mest centrala konventionerna på de mänskliga rättigheternas område har
Zimbabwe ratificerat eller skrivit under följande:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) (1991),
dock inte de fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR)
(1991).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering, (CERD)
(1991).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) (1991), dock inte det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) (1990), dock inte de två fakultativa
protokollen om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi, respektive
om barn i väpnad konflikt.
- 1951 års flyktingkonvention samt 1967 års flyktingprotokoll (1981).
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter (1986), med
reservationer till artiklarna 17, 22-24 och 26. Protokollen om kvinnors rättigheter
i Afrika godkändes av parlamentet december 2007, men ratificering återstår.

Protokollen om etablerandet av en afrikansk domstol för mänskliga och folkens
rättigheter signerades 1998.
- Afrikanska unionens konvention om barnets rättigheter och välfärd (African
Union Convention on African Charter on the Rights and Welfare of the Child)
(1995).
- Afrikanska unionens konvention om flyktingar i Afrika (African Union
Convention on OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee
Problems in Africa) (1985).
- Den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning (African
Union Convention on African Charter on Democracy, Elections and Governance)
är godkänd av Afrikanska unionens församling 2007 men ännu ej undertecknad
av Zimbabwe.
Zimbabwe har inte undertecknat konventionen mot tortyr och annan grym,
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT). Detsamma
gäller det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr.
Romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen (ICC) har undertecknats
men inte ratificerats.
I viss mån har nationella lagar instiftats för att uppfylla åtagandena i konventionerna. Detta gäller till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, CERD och ICCPR. Inte sällan brister det dock i genomförandet.
Under senare år har lagar genomdrivits som strider mot andan i konventionerna.
Traditionell rätt medför också att konventionerna ofta åsidosätts.
Till African Commission on Human and People’s Rights har Zimbabwe endast
rapporterat tre gånger sedan 1988. Senaste rapporten lämnades in i november
2006. Zimbabwe ligger många år efter i rapporteringen till de olika
konventionskommittéerna i FN, senaste rapporten inlämnades 1998 (till CERD).
Zimbabwes regering har flera gånger anmälts för brott under den afrikanska
stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.

Det avtalade besöket i augusti 2007 av FN:s specialrapportör för våld mot
kvinnor blev uppskjutet på begäran av Zimbabwe. Också ett besök från FN:s
specialrapportör för tortyr samt FN:s arbetsgrupp för legosoldater avböjdes
under året.
Afrikanska unionens särskilda rapportör för försvarare av de mänskliga
rättigheterna (Special Rapporteur on Human Rights Defenders) har uppmanat
Zimbabwe att bland annat garantera säkerheten och möjligheten att arbeta för
mänskliga rättigheter för de personer som misshandlades av polis- och
säkerhetsstyrkor i mars 2007. En annan uppmaning är att omedelbart granska
dödskjutningen av aktivisten Gift Tandare samma månad.
I maj 2007 genomförde afrikanska kommissionen en särskild utfrågning om
situationen för mänskliga rättigheterna i Zimbabwe. Kommissionen behandlade
också Zimbabwes tredje rapport. Sammanfattningen skickades till Zimbabwe
med okänt resultat. Två zimbabwiska organisationer gavs en fast
observatörsplats: Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, baserad i
Harare, och Zimbabwe Exiles Forum, baserad i Sydafrika. I november 2007
diskuterades situationen för de mänskliga rättigheterna på nytt i afrikanska
kommissionen. Kommissionen antog en resolution om de kommande valen och
om yttrandefriheten i Zimbabwe.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Zimbabwe har inte anslutit sig till FN:s tortyrkonvention. Tortyr är dock
förbjudet enligt grundlagen. Trots detta förekommer regelbundet organiserad och
statssanktionerad våldsanvändning mot företrädare för mänskliga rättigheter och
anhängare av den politiska oppositionen i landet.
I mars 2007 slog polis och säkerhetsstyrkor med våld ned ett möte i vilket olika
oppositionsgrupperingar (inklusive oppositionspartiet MDC) deltog, varefter
många arresterades. I polisens förvar misshandlades många av de
omhändertagna grovt, bland dem MDC:s ledare Morgan Tsvangirai. Händelsen
väckte stor internationell uppmärksamhet och ledde till att SADC initierade en

medlingsprocess mellan regeringspartiet ZANU-PF och MDC. Medlingen leddes
av Sydafrikas president Thabo Mbeki och syftade bland annat till att få till stånd
fria och rättvisa val under 2008. Förhandlingarna ledde till vissa framsteg i
lagstiftningen som berör mänskliga rättigheter och demokrati men det är ännu
oklart vilka reella förändringar som blir resultatet. Implementeringen av
lagstiftningen är så här långt ofullkomlig och polis agerar enligt gammalt
mönster. MDC betraktar dialogen som misslyckad då de inte fick gehör för en
senareläggning av valet i syfte att hinna få till stånd en ny konstitution. Brott mot
de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr och olaglig arrestering, fortsätter att
begås av polis och aktivister inom ZANU-PF.
Detta enligt Internationella advokatsamfundet (International Bar Association)
och Zimbabwe Human Rights NGO Forum (ZHRNF).
Antalet rapporterade fall av tortyr var under 2007 i genomsnitt 58 i månaden
vilket är en i det närmaste fördubbling jämfört med 2006, enligt ZHRNF. Till
detta kommer mängder av fall av misshandel, trakasserier och hot samt
godtyckliga arresteringar och andra frihetsberövanden. Det finns inga bekräftade
fall av statssanktionerade politiska mord eller avrättningar. Däremot förekommer
dödsfall som resultat av polisvåld, inklusive dödsskjutningen av en demonstrant
under oroligheterna i mars 2007. Få fall av politiskt våld leder till en
tillfredsställande polisutredning eller åtal.
Förhållandena i häkten och arrestlokaler är dåliga och det är inte ovanligt att
personer förvägras borgen och tvingas sitta kvar i häktet i flera månader eller år i
väntan på rättegång. Poliser och arresterade vittnar om att fysiskt våld och
omänsklig behandling är vanligt förekommande vid arresteringar och förhör.
Fängelserna befinner sig i kris. Landets 47 fängelser är överfyllda och har
otillräckliga resurser för mat, vatten, kläder och så vidare. Spridning av
smittsamma sjukdomar är ett stort problem vilket lett till ökad dödlighet bland de
intagna. Organisationen Institute of Correctional and Securities Studies
uppskattar att över hälften av de intagna är hiv-smittade. Aids är den
huvudsakliga dödsorsaken i fångenskap. Det är inte känt att slaveri eller
slaveriliknande verksamhet förekommer i Zimbabwe.

4. Dödsstraff
Dödsstraff utdöms i Zimbabwe. Sedan 2003 har dock inga dödsstraff verkställts.
Såvida inte förmildrande omständigheter föreligger är dödsstraffet obligatoriskt
för den som döms för mord. Även högförräderi kan ge dödsstraff. Genom lagen
om allmän ordning och säkerhet (POSA, Public Order and Security Act)
utvidgades dödsstraffet till att gälla brott knutna till terrorism, sabotage och
samhällsomstörtande verksamhet. Lagtexten är brett formulerad och ger
utrymme för tolkningar. Någon inhemsk opinion mot dödsstraffet märks inte i
Zimbabwe.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagstiftningen i Zimbabwe lämnar stort utrymme att arrestera personer som till
exempel är i opposition till regimen. Denna möjlighet utnyttjas ofta i samband
med val och demonstrationer och riktar sig huvudsakligen mot företrädare för
det civila samhället, journalister och den politiska oppositionen. Antalet
godtyckliga arresteringar ökade under 2007 och låg fram till oktober på i
genomsnitt 154 personer i månaden. Det är vanligt att arresterade hindras från att
träffa sina försvarare under häktningstiden. Toleransen och respekten gentemot
oliktänkande har minskat och människor skräms till tystnad. Inför befarade
protestaktioner begränsas rörelsefriheten starkt genom vägspärrar och
förebyggande arresteringar.
År 2005 genomdrev regeringspartiet grundlagsförändringar som möjliggör för
regeringen att utfärda reseförbud för regimkritiker. Den nya lagen har dock ännu
inte implementerats. Inga uppgifter finns om fall där friheten att röra sig inom
landets gränser inte respekteras. Dock förekommer ofta polisspärrar vid
städernas in- respektive utfarter, särskilt i samband med val och demonstrationer.
På grund av bristande resurser hos passmyndigheten tar det mycket lång tid att
erhålla pass vilket i praktiken begränsar rörelsefriheten över gränserna.
6. Rättssäkerhet och rättstatsprincipen
Rättssäkerheten uppvisar stora brister i Zimbabwe. Lagen tillämpas selektivt,
straffrihet förekommer och det finns klara tecken på politisering av både polisen
och rättsväsendet i stort. Domstolarna är i praktiken inte oberoende. Särskilt

gäller detta högre domstolar, även om det finns exempel på domstolsutslag i
högsta domstolen som tydligt går emot den verkställande makten. I november
utbröt en långvarig strejk bland domarna i den instans som motsvarar tingsrätten
i Sverige. Strejken var en protest mot de urholkade lönerna, som inte ens
motsvarar transportkostnader till och från arbetet. Resultatet av strejken blev
långa väntetider i fängelser och arrester i avvaktan på rättegång.
Den dömande makten består av Högsta domstolen, högre domstolar och lägre
domstolar. Utnämningar av domare är en alltmer politiserad process, där
president Mugabe har stort inflytande. Därmed har domstolarnas självständighet
urholkats. Ordföranden i Högsta domstolen (Chief Justice) liksom domarna i de
högre domstolarna och i Högsta domstolen tillsätts av presidenten efter samråd
med Kommissionen för rättsväsendet (Judicial Service Commission). Denna
kommission består av Ordföranden i Högsta domstolen, ordföranden i
kommissionen för den offentliga förvaltningen (Public Service Commission),
riksåklagaren samt två eller tre juridiskt kunniga personer. Samtliga är utsedda
av presidenten. Att avsätta en domare är en relativt komplicerad procedur där en
tribunal tillsätts för att undersöka om domaren ska anses olämplig.
Medlemmarna i tribunalen utses emellertid också av presidenten. I december
avsattes riksåklagaren (Attorney-General) Gula-Ndebele med omedelbar verkan.
Gula-Ndebele var allmänt känd för sin integritet som oberoende kraft inom
rättsväsendet.
Rättsvårdande myndigheter låter oftast bli att ingripa mot politiskt motiverade
våldshandlingar – i synnerhet de som utförs mer organiserat av de så kallade
milisgrupperna – vilket vittnar om att dessa myndigheters fristående ställning
undergrävts. Det gäller i synnerhet de högre rättsinstanserna. Underrätterna visar
i större utsträckning prov på ett självständigt agerande gentemot den
verkställande makten. Däremot har det förekommit rapporter om trakasserier och
regelrätt våld mot domare i de lokala domstolarna.
Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter antog 2005 en resolution
som uttryckte djup oro över rättsväsendets bristande oberoende.

De medlemmar i oppositionens ledning som arresterades och misshandlades i
mars frisläpptes i brist på anklagelsepunkter. Vita jordbrukare och deras lokalanställda zimbabwier är en tydligt avgränsad grupp vars rättigheter blivit kränkta
i samband med statlig expropriering av mark. Enligt en rapport – Adding Insult
to Injury (2007) - från organisationerna ZHRNF och Justice for Agriculture Trust
(JAG), har polisen i de flesta fall vägrat att skydda deras rättigheter, trots att
domstolsutslag visar att avhysningen av människorna från deras gårdar inte har
laglig grund. Det här har fortgått under hela 2000-talet och pågår fortfarande. Ett
domstolsutslag gav under 2007 ockupanterna rätt gentemot några vita
jordbrukare som i rätten bestred ockupanternas rätt att beslagta deras
jordbruksutrustning utan ersättning. Detta förfarande har varit legio, men för
första gången har nu dess lagenlighet prövats.
Regeringen har inrättat nya regionala domstolar runt om i landet för att förbättra
medborgares tillgång till rättsväsendet. Kvinnor har i princip samma tillgång till
rättsväsendet som män men i praktiken hindrar det mansdominerade samhället
många kvinnor att hävda sin rätt. Inte minst på landsbygden tillämpas traditionella lagar och regler inför vilka kvinnor har lägre status än män. Kvinnans
rättigheter åsidosätts och kvinnor diskrimineras i till exempel familje- och
arvsfrågor.
En nationell kommission för mänskliga rättigheter har nyligen upprättats. Syftet
med kommissionen är bland annat att ta upp enskilda fall om påstådda
kränkningar av mänskliga rättigheter. Initiativet är välkommet, men det återstår
att se om denna kommission kan uppnå mer än de magra resultat som andra
sentida kommissioner har uppnått. Den tidigare ombudsmannen för mänskliga
rättigheter i Zimbabwe har nu ersatts av en ny institution, Office of the Public
Protector. Ombudsmannaämbetet fungerade inte i praktiken på grund av
begränsat mandat och resursbrist.
Straffbarhetsåldern i Zimbabwe är 18 år. Från 15 år kan en medborgare skickas
till motsvarande ungdomsvårdsanstalt.

Problemet med korruption inom den offentliga sektorn är omfattande och
tilltagande i takt med den försämrade ekonomin. Inom departement, statliga
myndigheter och statliga företag förekommer korruption på alla nivåer. Flera
ledande företrädare för regeringspartiet har förvärvat en eller flera gårdar inom
ramen för jordreformen. President Mugabe har lyft upp kampen mot
korruptionen som en prioriterad fråga för partiet, senast under partikongressen i
december 2007. Regeringen tillsatte en anti-korruptionskommission i januari
2005, men den förefaller ineffektiv. Ingen samlad strategi för att bekämpa
korruptionen är känd.
7. Straffrihet
Straffrihet är vanlig för det styrande partiet och dess sympatisörer. Det
manifesteras tydligast av polisens oförmåga att utreda åklagares ovilja att åtala
för brott mot de mänskliga rättigheterna. En stor andel brott med politiska
förtecken läggs till handlingarna utan vidare åtgärd. Poliser och andra företrädare
för staten, som gör sig skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna, löper
liten risk att ställas till svars, även om det finns organisationer och företrädare för
mänskliga rättigheter som försöker driva fall av polisövergrepp och tortyr i
rätten.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings-, och religionsfrihet
Yttrandefriheten garanteras i grundlagen, men begränsas i praktiken genom
lagstiftning. Under senare år har flera lagar som inskränker den journalistiska
verksamheten införts och flera oberoende tidningar har nekats tillstånd och 9
tvingats stänga. Radio är den mest spridda källan till information i Zimbabwe,
men radio och TV kontrolleras helt av staten och används för regeringens
budskap. Ingen oberoende radio- eller TV-station har fått sändningslicens.
Dagspressen kontrolleras av regeringen och används för att förmedla regeringens
budskap. Någon formell censur förekommer inte, men i praktiken finns en
självcensur. Fall har också förekommit där informationsministeriet har gett
upphov till ytterligare inskränkningar.
Den oberoende pressen utgörs i dagsläget av tre veckotidningar, som är öppna i
sin kritik av den sittande regeringen. De har dock begränsad spridning. De

är koncentrerade till Harare och är mer än dubbelt så dyra som den största
regeringskontrollerade dagstidningen The Herald. Det går att få tag i oberoende
utländska tidningar, såsom The Zimbabwean och Mail & Guardian, men de är
svårtillgängliga utanför huvudstaden. I organisationen Reportrar Utan Gränsers
ranking gällande pressfrihet i världens länder sjönk Zimbabwe från 140:e plats
2006 (av 168 länder) till 149:e plats av 169 länder 2007.
Lagen om sändande av radio och TV (Broadcasting Services Act) och den
politiskt tillsatta myndigheten Radio- och TV-verket (Broadcasting Authority)
reglerar etermedias verksamhet, inklusive sändningstillstånd. Hittills har tillstånd
endast utfärdats till statsägda aktörer. Myndigheten har även mandat att reglera
det redaktionella innehållet.
Tillämpningen av lagar som Lagen om allmän ordning och säkerhet (POSA,
Public Order and Security Act) och Lagen om tillgång till information och
integritetsskydd (AIPPA, Access to Information and Protection of Privacy Act),
innebär långtgående inskränkningar i yttrande- och pressfriheten. I POSA ingår
ett förbud mot att förmedla ”falska uttalanden som skadar staten eller initierar
allmän oreda och våld …”. Presidentens trovärdighet får heller inte undergrävas
genom falska eller förolämpande uttalanden. AIPPA innebär inskränkningar på
nästan alla nivåer som rör yttrandefriheten och det journalistiska uppdraget.
Enligt AIPPA krävs att alla journalister har ett förnybart ettårigt tillstånd som
utfärdas av en politiskt tillsatt mediekommission. Även förläggare och
utgivningsföretag åläggs registrering. Brott mot lagen kan resultera i böter eller
fängelse. Lagen innehåller bland annat förbud mot att förmedla information som
sprider ”rädsla, oro och förtvivlan” och andra långtgående restriktioner och
undantag från rätten att tillgå och förmedla information.
Journalister från oberoende medier löper risk att arresteras i Zimbabwe. I landet
finns ingen oberoende utrikeskorrespondent sedan 2003. En svensk journalist
som bevakade parlamentsvalet 2005 fick sitt tillstånd indraget och tvingades
lämna landet dagen efter valet. Journalister nekas kategoriskt
inresevisum.

Daily News, landets tidigare enda oberoende dagstidning innan den tvingades
upphöra med verksamheten, ansökte 2005 på nytt om utgivningstillstånd men
fick avslag.
Det finns inga rättsliga inskränkningar i medborgarnas rättigheter att ansluta sig
till eller bilda politiska partier eller organisationer. I praktiken förekommer dock
mer eller mindre statssanktionerad förföljelse av aktiva eller misstänkta
medlemmar av den politiska oppositionen. Aktiviteter som ”stör allmän fred,
säkerhet och ordning” är förbjudna enligt POSA och möten eller demonstrationer
löper risk att upplösas med våld. Fackföreningar och facklig verksamhet är
tillåtna men föreningsfriheten inskränks i och med gällande förbud att hålla
möten utan tillstånd. Även fackföreningar för offentlig anställda är tillåtna, men
den fackliga verksamheten begränsas av att de är anställda för att arbeta i
”nationens intresse”. Inte sällan är fackföreningarna utsatta för trakasserier och
anklagelser för att bedriva politisk verksamhet.
Under 2007 arresterades över 1500 personer mellan januari och oktober utan
stöd i landets lagstiftning (se avsnitt 5). De allra flesta har arresterats i samband
med olika protestaktioner, och de har tillhört organisationer som WOZA (Women
of Zimbabwe Arise), MDC och NCA (National Constitutional Assembly). En
annan utsatt grupp är studenter som protesterat mot förhållandena på landets
universitet. Många studenter har blivit avstängda från sina studier som en följd
av protesterna.
Flera utländska organisationer har lämnat landet av rädsla för eventuell
kommande restriktiv lagstiftning gentemot enskilda organisationer. Flera
organisationer har haft svårt med förlängning av arbetstillstånd för medarbetare i
nyckelpositioner och dessa personer har tvingats lämna landet. Ett par svenskar
som sökt visum för arbete för Afrikagrupperna har nekats visum.
Religionsfrihet råder och inga restriktioner finns för bildandet av kyrkliga
samfund.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Zimbabwe är en grundlagsfäst demokrati med flerpartisystem. Majoritetsval i

enmansvalkretsar ger stora partier en fördel och stärker i allmänhet regeringspartiet. I Zimbabwe har presidenten stora maktbefogenheter. Maktfördel-ningen,
enligt Zimbabwes grundlag, ger presidenten ställning som statschef,
regeringschef och överbefälhavare. Regeringen utses av presidenten och är
ansvarig inför parlamentet. Med ämbetet följer omfattande befogenheter som till
exempel en stor utnämningsmakt. En av nyheterna i det 18:e tillägget till 11
grundlagen, som under året blev gemensamt framförhandlat av
oppositionspartiet MDC och regeringspartiet, är att mandatperioden för
presidentämbetet reduceras från sex till fem år. Om presidenten dör eller på
annat sätt är oförmögen att utöva sitt ämbete, ska efterträdaren utses av
parlamentet. En annan nyhet är att valen till president, representanthus, senat och
lokala församlingar ska äga rum samtidigt.
Ett nytt parlament väljs vart femte år. Parlamentet ska genom det 18:e tillägget
utökas från 150 till 210 platser, där samtliga platser ska utses direkt i allmänna
val. Vid det senaste parlamentsvalet 2005 vann Zanu-PF stort med 78 av de då
120 valbara platserna. Därutöver finns oppositionspartiet Movement for
Democratic Change, MDC, som erhöll 41 platser. Slutligen finns en oberoende
och de av presidenten utnämnda 30 ledamöterna representerade. Den enda
oberoende kandidaten Jonathan Moyo har tidigare varit informationsminister för
Zanu-PF.
Sedan 2005 har Zimbabwe en senat till vilken det första valet ägde rum i
november samma år. Senaten ska genom det 18:e tillägget i grundlagen
fortsättningsvis bestå av 93 medlemmar, där 60 väljs i allmänna val, 5 utses av
presidenten och 10 av provinsguvernörer. Därutöver ska det finnas 18 hövdingar
(chiefs, traditionella ledare) som utses av andra hövdingar. Oppositionspartiet
var emot införandet av en senat och den allmänna meningen är att senaten införts
för att förse lojala partimedlemmar med arbete. Oppositionspartiets ledning var
inte enig om deltagandet i senatsvalet, vilket ledde till en uppdelning av partiet i
två falanger. Valdeltagandet till senatsvalet 2005 var det lägsta sedan
självständigheten 1980.

Sedan början av 2000-talet har motsättningarna mellan det styrande partiet,
Zanu-PF, och oppositionen, MDC, dominerat det offentliga livet. Genom
regeringspartiets överväldigande seger i parlamentsvalet 2005 har MDC inte
längre någon egentlig makt i parlamentet. MDC har dessutom haft svårt att enas
i centrala frågor, senast i frågan om valsamverkan inför valet 2008, vilket lett till
två tydliga falanger inom partiet. Under den av SADC initierade medlingsprocessen mellan ZANU-PF och MDC har MDC:s inflytande ökat. Det tidigare
nämnda 18:e tillägget till grundlagen var framförhandlat mellan de båda
parterna. Men processen är känslig och de svåraste frågorna, t.ex. frågan om
tidpunkten för en helt ny grundlag lyckades parterna inte komma överens om.
De flesta val som ägt rum i Zimbabwe under de senaste åren, inklusive parlamentsvalet 2005, har bestridits av oppositionen och underkänts av flertalet
internationella bedömare. Jämfört med tidigare val innebar parlamentsvalet 2005
dock en förbättring. Själva valet, som dock föregicks av perioder av våld,
genomfördes med mindre våld och under bättre former än föregående val. Det
politiskt sanktionerade våldet har under 2007 ånyo trappats upp jämfört med 12
2006. Våld förekommer även från MDC:s sida, om än i betydligt mindre
omfattning än det statssanktionerade våldet.
Zimbabwe har skrivit under SADC:s riktlinjer för fria och rättvisa val och ett
antal förändringar har genomförts för att tillmötesgå riktlinjerna. Bland annat
etablerades en valkommission med uppgift att genomföra valen. Presidenten
gavs dock viss makt över valkommissionens sammansättning vilket ställer frågor
om valkommissionens opartiskhet.
I Zimbabwe förekommer partistöd. Storleken på stödet avgörs av antalet platser i
parlamentet. Utländsk finansiering av politiska partier är förbjuden. Det
repressiva klimatet med politiska våldsamheter, brist på fria medier och de
inskränkningar i mötesfriheten som införts i och med framförallt POSA har
inneburit stora begränsningar för oppositionen. Enligt uppgifter tillämpas lagen
selektivt, till förmån för det styrande partiet. POSA har nyligen reviderats - ett
resultat av SADCs medling - och blivit något mindre restriktiv. Exempelvis får
upp till femton personer ha möte på offentlig plats utan tillstånd från
myndigheterna.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Landets ekonomi har krympt med ca 40 procent sedan 1999, samtidigt som
största delen av Afrikas ekonomi ökat med ca 40 procent under samma period.
Gapet mellan dagens produktion av varor och tjänster och vad den skulle kunna
ha varit är mycket stort. Den krympande ekonomin och en galopperande
inflation minskar kraftigt möjligheten för landets invånare att tjäna sitt uppehälle
genom arbete. IMF uppskattade att inflationen vid årets slut närmade sig 100 000
procent.
Tillförlitliga siffror över arbetslösheten finns inte att tillgå, men den uppskattas
av ILO till över 70 procent i den formella sektorn. En stor andel av befolkningen
är verksam i den informella sektorn. Genom regeringens upprensningsaktion,
Operation Murambatsvina, 2005, raserades möjligheterna för många att tjäna sitt
uppehälle inom den informella sektorn. Den krympande formella sektorn
minskar också möjligheterna för staten att finansiera utgifter för att tillgodose
befolkningens rättigheter till utbildning och hälsa. Ungefär tre miljoner
zimbabwier uppskattas ha flytt till Sydafrika och befinna sig där olagligt.
Arbetsmarknaden är segregerad. Vita zimbabwier har traditionellt varit egna
företagare eller innehaft chefspositioner. Låginkomstyrkena innehas så gott som
uteslutande av den svarta befolkningen. Numera har den vita eliten i stort ersatts
av svarta, och många vita har lämnat landet. De så kallade krigsveteranerna finns
representerade på många arbetsplatser. Före detta militärer och poliser finns
numera i många viktiga positioner inom såväl den offentliga som den privata
sektorn. Det går i dagsläget att tala om en mer eller mindre öppen diskriminering
av kollegor med politiska åsikter som skiljer sig från regeringspartiets.
Den stora andelen anställda i hemmen och i den informella sektorn har generellt
dåliga arbetsvillkor och låga löner. Diskriminering på grund av kön förekommer.
En växande andel kvinnor är emellertid universitetsutbildade och den yngre
generationen börjar hävda sig på arbetsmarknaden.

Det finns ett flertal fackföreningar i Zimbabwe vilka har varierande grad av
inflytande. Den fackliga centralorganisationen Zimbabwe Congress of Trade
Unions (ZCTU) har varit en betydelsefull samhällsaktör, vars protestaktioner
bemötts med våld och arresteringar från regeringens sida. MDC har sitt ursprung
i ZCTU och regeringen anser att fackföreningen driver en politisk snarare än en
facklig agenda. Under 2007 har dock inte ZCTU lyckats mobilisera folk som
tidigare. Arbetstagarens lagliga skydd är omfattande. Barnarbete är förbjudet
enligt zimbabwisk lag. Zimbabwe har ratificerat samtliga av ILO:s åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Ökande fattigdom, matbrist, svält och bristande offentlig service har påverkat
befolkningens hälsa negativt. Vatten- och elbrist har under året varit ett
återkommande och utbrett problem, framför allt i Bulawayo och andra städer.
Avlopp och avfallshantering har inte fungerat i många tättbefolkade förorter.
Flera utbrott av allvarlig diarré och kolera rapporterades 2007. Särskilt hårt
drabbat av vatten- och sanitetsbristen är landets sjukvård, som lider stor brist på
personal, mediciner och utrustning.
För 2008 aviseras en ökning av medlen till hälsosektorn i den statliga budgeten
till 19 procent. Dock kommer den största delen av finansieringen till sektorn
utifrån och inte genom den statliga budgeten. Den höga inflationen urholkar
snabbt värdet av budgeterade medel. Under året infördes prisstopp på många
varor och tjänster, inklusive sjukvård. Det har bland annat fått till konsekvens att
ett av de största sjukhusen är på väg mot konkurs då avgifterna inte längre täcker
sjukhusets kostnader.
På landets statliga sjukhus kan endast grundläggande medicinsk vård erbjudas.
Det råder akut brist på läkare, sjuksköterskor och annan utbildad
sjukvårdspersonal. De senast tillgängliga siffrorna från september 2004 visade
vakanser på 56, 32 respektive 92 procent av tjänsterna för läkare, sjuksköterskor
och apotekare. Detta beror på hiv/aids och på en omfattande utflyttning till bättre
betalda poster utomlands, enligt uppgifter från FN. De fattigaste drabbas hårt av
att sjukhusen kräver kontant betalning i förskott. Bristen på utländsk valuta har

inneburit att mediciner och annan sjukvårdsutrustning inte kan importeras. I
september 2006 beräknades att endast 40 procent av behovet av läkemedel var
tillgodosett. Klyftan mellan de rikas och fattigas tillgång till hälsovård har
vidgats.
Det största hälsoproblemet är hiv/aids. Enligt siffror från landets nationella HIVrapport (HIV Estimates Report 2007), som offentliggjordes i oktober, har
andelen smittade minskat från cirka 20 procent av landets vuxna befolkning
2005 till 15,6 procent i år. Minskningen beror dels på att sjukdomen nu har nått
sin kulmen och att många aidssjuka redan dött, men också på att det
förebyggande arbetet, som startade tidigt i Zimbabwe, nu börjat få effekt.
Dödsfallen har gått ner från över 3000 i veckan 2005 till drygt 2 000 år 2007.
Enligt UNICEF är hiv/aids orsak till att en miljon barn har förlorat en eller båda
föräldrar. Den förväntade livslängden är idag 34 år för kvinnor och 37 år för
män.
Det finns politisk vilja att hantera hiv/aids-situationen. Zimbabwe är ett av få
länder som har en nationell aktionsplan för föräldralösa och utsatta barn som
täcker såväl hälsa som utbildning. Landet har en flerårig handlingsplan mot
smittan, Zimbabwe National Aids Strategic Plan 2006-2010. Med stöd från
internationella givare har insatsen mot hiv/aidsepidemin bidragit till att bibehålla
hälsotjänster, ett säkrare sexuellt beteende hos befolkningen samt att fler får
tillgång till läkemedel mot smitta och sjukdomsutveckling.
Inom hälsosektorn görs inga skillnader mellan könen. Dock läggs en större börda
på kvinnor som vårdare av aidssjuka. (Läs mer i avsnittet om kvinnors
rättigheter.)
12. Rätten till utbildning
Budgetmedlen till utbildning uppgick 2007 till 22 procent. Liksom inom övriga
sektorer har de reella medlen krympt till följd av de försämrade statsfinanserna
och inflationen. Prisökningstakten har varit särskilt hög inom
undervisningssektorn. Andelen barn som börjar i grundskola sjunker. Andelen
barn som går vidare från grundskola till gymnasium sjunker kraftigt.

Skolavgifter har blivit en allt tyngre post i privatekonomin. Vidare åligger det
eleven själv att bekosta skrivböcker och den obligatoriska uniformen. Textböcker tillhandahålls av regeringen, dock i otillräcklig omfattning. Den fattigaste
delen av befolkningen gör stora uppoffringar när de skickar barnen till skolan. 15
Flickor och pojkar har samma rätt och tillgång till skolgång men det finns en
tendens att i första hand skicka pojkar till skolan om familjen har det dåligt ställt.
Tidiga graviditeter och behov av någon som kan vårda eventuella aids-sjuka i
hemmet är vanliga anledningar till att flickor lämnar skolan i förtid. Lärarna
lämnar numera yrket i allt större antal sedan lönerna inte längre går att leva på.
Många lämnar landet för bättre betalt arbete i till exempel Sydafrika. Många
lärare har dött i aids.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den kraftigt försämrade ekonomin har medfört att levnadsstandarden generellt
har sjunkit. Effekterna av den ekonomiska krisen har förvärrats av politiska
beslut, operation Murambatsvina 2005 och prisstoppet under 2007. Inflationen
uppskattas av IMF uppgå till 100 000 procent vid årets slut. Arbetslösheten inom
den formella sektorn beräknas ligga på cirka 70 procent.
Många hotas av svält. Från att tidigare ha försett regionen med livsmedel
understiger numera Zimbabwes livsmedelsproduktion, alltsedan landreformen i
början av millenniet, landets egna behov. Enligt FN-organen FAO och WFP:s
gemensamma skörd- och livsmedelsutvärdering av Zimbabwe i april-maj 2007,
kommer ungefär 4,1 miljoner zimbabwier att vara i behov av livsmedelshjälp
från slutet av 2007 till mars 2008. Enligt UNICEF är nära en tredjedel av alla
barn hämmade i växten på grund av undernäring.
Jordreformen har drabbat hundratusentals lantarbetare som fördrivits från hem
och arbete när nya ägare tagit över gårdarna. Få av dessa har hittills tilldelats
jord, de flesta har istället blivit hemlösa. Trots att det sannolikt är dessa personer
som är bäst lämpade och i störst behov av mark har de till största delen förblivit
lottlösa.

Statsmakten för en mer eller mindre medveten diskriminerande politik gentemot
de som är eller kan misstänkas vara oppositionella. De tilldelas ingen mark i
jordreformen och de får heller inte ta del av statliga bidrag. De missgynnas vid
damm-, väg- och husbyggen, undantas från livsmedelsstöd samt olika former av
arbetsgenererande projekt. Bekräftade fall finns där mat distribuerats på politiska
grunder och i politiskt syfte, det vill säga där de som antas tillhöra oppositionen
förvägrats tilldelning av mat.
En av de mest eftersatta regionerna i landet, Matabeleland i söder, bebos i
huvudsak av landets näst största befolkningsgrupp, Ndebele, där MDC har stort
stöd. Allt sedan självständigheten har regeringen anklagats för att diskriminera
denna region, som lider av underutveckling och ett torrt klimat.
Zimbabwe har efter 1991 stadigt sjunkit i FN:s utvecklingsprograms, UNDP:s,
utvecklingsindex (Human Development Index ). 2005, som är senaste år för
denna indikator, befann sig Zimbabwe på plats 151 av 177 länder, men
fortfarande i kategorin utveckling på mellannivå (medium human development).
En förklaring till att Zimbabwe fortfarande befinner sig i denna kategori är en
relativt hög andel läskunniga, på grund av ett tidigare fungerande
utbildningsväsende. När det gäller förväntad livslängd vid födsel ligger man näst
sist i hela världen.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Zimbabwe är till stor del ett mansdominerat samhälle där kvinnans politiska och
ekonomiska inflytande är starkt begränsat. Såväl könsdiskriminering som
prostitution är förbjudet enligt lag. Andelen kvinnor i parlamentet ökade i det
senaste parlamentsvalet från 12 till 17 procent. 21 kvinnor valdes då in och
ytterligare 4 utnämndes av presidenten. Vicepresidenten är kvinna, liksom vice
talmannen. Kvinnor är i klar minoritet i regeringen. Ingen begränsning för
kvinnlig valbarhet finns i landets författning. Mycket liten skillnad råder i landet
mellan kvinnors och mäns valdeltagande.

Zimbabwe undertecknade 1997 SADC:s Genus- och utvecklingsförklaring
(Declaration on Gender and Development) och har därigenom åtagit sig (sedan
SADC- toppmötet i augusti 2007) att sträva efter en femtioprocentig kvinnlig
representation.
Zimbabwe har undertecknat FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, CEDAW, och regeringen har därigenom påtagit sig ett
ansvar att värna om kvinnans ställning. Parlamentet godkände i december 2007
afrikanska stadgans protokoll om kvinnors rättigheter i Afrika och ratificering
återstår.
Det är i allt högre grad accepterat för kvinnor att göra yrkeskarriär, även om det
är svårt i praktiken. Föräldraledigheten är tre månader utan ekonomisk ersättning
(45 dagar före och 45 efter födseln). Statlig barnsomsorg finns inte, vilket gör att
endast privata alternativ eller den egna familjens goda vilja står till buds. De
flesta kvinnor arbetar i den informella sektorn eller i jordbruket där de bär en
tung arbetsbörda samtidigt som de ser efter hem och barn. Kvinnliga chefer inom
näringsliv och offentlig sektor är sällsynta.
Sedvanor och traditionell rätt är oftast till kvinnans nackdel. Bland annat är
kvinnors rätt att ärva eller äga land mycket begränsad. Särskilt utsatta är ogifta 1
eller skilda kvinnor. I den hårt kritiserade landreformen har kvinnor, enligt
officiell statistik, endast tilldelats cirka 10 procent av den utdelade jorden. Någon
tradition att tillämpa kvinnlig könsstympning finns inte i Zimbabwe. Abort är
förbjudet.
Kvinnor drabbas i högre utsträckning av hiv/aids, både genom att kvinnor i
högre grad än män blir smittade och genom samt att det oftast faller på kvinnan
att sörja för sjuka familjemedlemmar och deras barn. Våld mot kvinnor, inte
minst inom familjen, är utbrett. Landets kvinnoorganisationer har varit drivande i
frågan och parlamentet antog 2007 en lag mot våld i hemmet (Domestic
Violence Act) som sedermera trätt i kraft genom presidentens godkännande.
Sexualiserat våld mot oppositionella kvinnor förekommer.

15. Barnets rättigheter
Antalet barn som är föräldralösa till följd av hiv/aids uppgår till en miljon enligt
UNICEF. Det totala antalet föräldralösa barn beräknas till 1,4 miljoner. Det finns
lagstiftning och en nationell plan för att skydda barnets rättigheter
(National Plan of Action for Orphans and Vulnerable Children). I samarbete med
regeringen genomförs insatser av FN, andra internationella organisationer samt
inhemska organisationer.
Flickor arbetar i stor utsträckning i hemmet och/eller inom den informella
sektorn. Barnprostitution förekommer och bedöms ha ökat efter Operation
Murambatsvina. Antalet hiv-smittade flickor beräknas vara fem gånger större än
antalet hiv-smittade pojkar. Sexuella övergrepp och incest är vanligt förekommande i Zimbabwe. Mycket sällan får dessa brott någon rättslig påföljd.
Barnarbete är förbjudet i lag i Zimbabwes men existerar i stor omfattning och
fortsätter att öka. Lagen innehåller vissa luckor som utnyttjas främst inom
jordbrukssektorn. Zimbabwe har ratificerat ILO:s (International Labour
Organization) konvention om förbud av de värsta formerna av barnarbete. Enligt
en rapport från den statistiska myndigheten Central Statistical Office från 2004
är nära hälften av alla barn mellan 5 och 17 år ekonomiskt verksamma.
Rekryteringsåldern till Zimbabwes militära styrkor är 18 år. Dock finns en stor
andel barn i ungdomsmilisen som har sitt ursprung i den statliga
ungdomstjänsten National Youth Service. Ungdomstjänsten startade år 2000 som
frivilliga ungdomsläger men utvecklades senare till mer eller mindre
obligatoriska paramilitära träningsläger för barn och ungdomar. I utbildningen
ingår både militärexercis och vapenhantering. Ungdomsmilisen är alltså inte
enbart återkommande förövare som begår brott mot de mänskliga rättigheterna i
landet, utan de är själva offer för kränkningar. Det finns rapporter om
omfattande våld, våldtäkter och spridning av hiv-smitta inom ungdomsmilisen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Shona utgör 82 procent av befolkningen, Ndebele 14 procent, vita mindre än 1
procent samt övriga etniska folkgrupper 3 procent. Ndebele har sedan

självständigheten indirekt diskriminerats av statsmakten och inte fått del av
utvecklingsinsatserna i samma utsträckning som övriga landet. Politiska
motsättningar vid självständigheten följdes av fyra års stridigheter och terror i
Matabeleland, där minst 20 000 Ndebeles avrättades under åttiotalet. Offrens
anhöriga har ännu inte kompenserats för övergreppen. President Mugabe och
Zanu-PF åtnjuter litet stöd i denna södra region. Folkgruppen Tongas, som
tvångsförflyttades då Karibadammen byggdes, är en annan eftersatt folkgrupp.
Sedan jordreformen inleddes har vita kommersiella jordbrukare varit en särskilt
utsatt grupp. De har levt under mer eller mindre laglösa förhållanden, med högst
begränsat stöd från polisen. Även vita oppositionspolitiker är en hårt ansatt
grupp, med hot och trakasserier som en del av vardagen. Lagar tillämpas
selektivt, ofta på politiska grunder eller med rasistiska undertoner.
Uttalanden som ”vita hör inte hemma här – åk hem till Tony Blair” har inte varit
ovanliga från ledande regeringspolitiker. Numera riktas retoriken mot
Storbritannien och Gordon Browns regering, samt förment allierade, snarare än
mot vita. Det förekommer knappast några spänningar mellan den svarta och den
vita befolkningsgruppen.
Zimbabwier med dubbelt medborgarskap, vanligen med ursprung från
grannländerna, var efter ett författningstillägg 2001 tvungna att avsäga sig sitt
zimbabwiska medborgarskap. Konsekvenser följer för de här personerna när det
gäller rätten att äga eller bruka jord, samt rätten att rösta i valen 2008. Detta har
regeringen sedermera försökt komma till rätta med genom att undanta
medborgare från SADC-regionen.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är olagligt i Zimbabwe. Genom ett tillägg i kriminallagstiftningen 2006 har begreppet sodomi fått en mer godtycklig tolkning till att inkludera
all fysisk kontakt mellan män som kan anses omoralisk. Acceptansen gentemot
homo- och bisexuella samt transpersoner är mycket låg i Zimbabwe, särskilt
bland de mer traditionella grupperna i samhället. President Mugabe har vid flera
tillfällen gjort häftiga utfall och nedsättande uttalanden mot homosexuella.
I Zimbabwe arbetar organisationen Gays and Lesbians Association of

Zimbabwe (GALZ) med att hävda homosexuellas rättigheter. GALZ har sedan
2003 närvarat vid landets internationella bokmässa. Vid mässan 2005 hotades
organisationen av en grupp besökare och tvingades lämna mässan för att undvika
våldsamheter. Polis och vakter på plats gjorde ingen ansats att ingripa.
Homo- och bisexuella har i likhet med andra ”oppositionella” grupper i
samhället inte samma tillgång till de statsägda massmedierna samt har svårt att
erhålla demonstrationstillstånd. Vidare åtnjuter de endast begränsat skydd från
polisen. Det finns fall där människor har trakasserats och misshandlats av polis
på grund av sin sexuella läggning.
18. Flyktingars rättigheter
Operation Murambatsvina uppskattas ha lämnat närmare 700 000 människor
utan bostad och/eller försörjningsmöjligheter. Människor tvångsförflyttades till
transitläger eller ut på landsbygden. Många av dem lever fortfarande som
internflyktingar utan bostad. FN-sändebudet för bostadsfrågor, Anna Tibaijuka,
beskrev i sin rapport de humanitära konsekvenserna som ”oerhörda”. Regeringen
vägrade erkänna att en humanitär kris hade uppstått och fortfarande har
regeringen gjort lite för att bistå de drabbade. I stället rapporteras det om nya
upprensningsaktioner runt om i landet, dock i mindre skala.
Regeringens jordreform har också skapat en situation med hundratusentals
lantarbetare på flykt. Det är svårt att få entydiga uppgifter om hur stor denna
grupp är, men enligt siffror från FN så har majoriteten av landets cirka 1,5
miljoner lantarbetare, inklusive deras närmaste familjemedlemmar, på olika sätt
drabbats. En stor del av dessa kommer ursprungligen från något av grannländerna (Malawi, Moçambique och Zambia) men efter flera generationer i
Zimbabwe är många fortfarande statslösa utan en plats att säkert uppehålla sig
på. De som kan söker sig till släktingar på landsbygden eller till städerna, där
arbetslöshet och fattigdom ofta väntar. Många zimbabwier har olagligt tagit sig
över gränsen till Sydafrika. Förra året skickade Sydafrika tillbaka över 100 000.
I början av 2007 deporterade Sydafrika varje vecka över 3 000 olagliga
invandrare tillbaka till Zimbabwe. Dessa tal sägs ha ökat under året, men
Internationella organisationen för migration (IOM) tillåts inte längre rapportera

statistiken. IOM och regeringen samarbetar för att vid gränsen ta hand om de
återvändande flyktingarna.
Enligt nya siffror från UNHCR finns ca 3 000 flyktingar från andra länder i
Zimbabwe. Många av dessa kommer från Demokratiska Republiken Kongo,
Rwanda och Burundi. En asylsökandes ärende behandlas av Zimbabwes
flyktingkommission som består av representanter från polisväsendet,
motsvarande invandrarverket, utrikesministeriet och ministeriet för social 20
välfärd. UNHCR har observatörsstatus i kommissionen som möts varje vecka
19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt Zimbabwes riksråd för funktionshindrade har situationen för personer
med funktionshinder försämrats avsevärt under den rådande negativa politiska
och ekonomiska utvecklingen i landet.
Handikapporganisationerna är överlag besvikna på implementeringen av Lagen
om funktionshindrade som antogs 1992 och som ger funktionshindrade rätt till
vård, rehabilitering, utbildning och tillgång till särskilda hjälpmedel. Offentliga
byggnader undantas från kravet på handikappanpassning, vilket innebär att den
bristande tillgängligheten till bland annat skolor och sjukhus fortsätter utgöra ett
problem. Vidare kan arbetsgivare fortfarande neka en person med
funktionshinder anställning med hänvisning till bristande säkerhet i lokalerna.
Traditionellt har personer med funktionshinder en lägre status i samhället. Det
statliga stödet till skolor som undervisar barn med funktionshinder har avstannat.
Det samma gäller det blygsamma socialbidrag som tidigare betalades ut.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det auktoritära politiska klimatet och den ökande intoleransen mot regimkritiska röster har utan tvekan försvårat situationen för landets oberoende
organisationer, särskilt de som arbetar för mänskliga rättigheter och demokratisk
samhällsstyrning. Dessa anklagas för att vara en del av den politiska
oppositionen och styrda av väst. Situationen för frivilligorganisa-tionerna, båda
inhemska och internationella, har under 2007 varit svår. Flera internationella

medarbetare har varit tvungna att lämna landet efter att deras tillfälliga
arbetstillstånd inte blivit förnyade. Politiskt aktiva organisationer, till exempel
organisationen National Constitutional Assembly, har blivit trakasserade och
olagligt gripna. Åtgärden från centralbanken att disponera enskilda
organisationers konton för utländsk valuta har väckt farhågor om kontroll och
ineffektivitet.
Försök att på olika sätt minska organisationers inflytande har gjorts, exempelvis
genom misskreditering i statskontrollerade medier, hot och övervakning med
mera. Resultaten har hittills varit begränsade. Flera av organisationerna har
under de senaste åren trots allt lyckats etablera sig väl i samhället, med goda
relationer till medborgarna. Deras försök till samarbete och samordning med det
internationella samfundet ger en bas och en viss trygghet. Hotet om att införa
en skärpt lagstiftning för enskilda organisationer har dock redan fått vissa
utländska organisationer att lämna landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Många internationella organisationer är verksamma i Zimbabwe inom områden
som såväl indirekt som direkt berör mänskliga rättigheter. Bland dessa kan
nämnas UNDP, UNFPA, UNICEF, Röda Korset, IOM, ILO och OCHA.
Förutom att stöd går genom flera av de ovanstående internationella
organisationerna, så riktas en stor del av det svenska stödet inom området
mänskliga rättigheter till lokala eller regionala organisationer. De svenska
insatserna kanaliseras genom organisationerna Zimbabwe Election Support
Network (ZESN) och National Constitutional Assembly (NCA). Bland
insatserna kan nämnas stödet till organisationen Legal Resources Foundation
(LRF) och den regionala MR-organisationen Southern African Trust for Human
Rights (SAHRIT). Även mediaorganisationer är föremål för svenska insatser.
Stöd ges också till organisationen Counselling Services Unit, som dokumenterar
och hjälper offer för politiskt våld. Barnets rättigheter får svenskt stöd bland
annat genom organisationen Justice for Children Trust. 2006 påbörjades ett stöd

till organisationen Centre for Peace Initiatives in Africa (CPIA) för att främja
dialog, försoning och fredskultur i landet.

Mänskliga rättigheter i Botswana 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Botswana är en stabil demokrati med traditionellt god samhällsstyrning, ett
oberoende rättsväsende, effektiv civil kontroll över militären samt ett
omfattande grundlagsstadgat skydd av de medborgerliga rättigheterna.
Från att ha tillhört ett av världens tio fattigaste länder vid självständigheten
1966 har tillväxttakten i ekonomin varit en av de snabbaste i världen och
Botswana klassas nu som ett medelinkomstland. Bruttonationalprodukten,
BNP, per capita är alltså hög jämfört med flertalet andra afrikanska länder.
Inkomstklyftorna förblir dock mycket stora. Fortfarande lever närmare hälften
av befolkningen i djup fattigdom.
Generellt är situationen beträffande de mänskliga rättigheterna (MR) god i
Botswana, även i vidare internationell, och inte bara afrikansk, jämförelse.
Brister förekommer, bland annat som en följd av att ett traditionellt etniskt
grundat (och av grundlagen sanktionerat) makt- och rättssystem fortsätter att
existera, framför allt på bynivå. Våld mot och diskriminering av flickor och
kvinnor förblir ett allvarligt problem. Det moderna rättsväsendet har bristande
kapacitet, vilket gör att till exempel häktningstider inte efterlevs.
Vissa befolkningsgrupper, bland annat de som inte ingår i de åtta etniska
grupper som tillsammans bildar den dominerande folkgruppen tswana, är
marginaliserade. Detta gäller särskilt den etniska minoriteten san. Regeringens
förflyttning av en grupp san från viltreservatet Central Kalahari Game Reserve
(CKGR) fortsätter att väcka internationell uppmärksamhet. Någon egentlig
dialog mellan parterna för att finna en hållbar lösning på konflikten har inte ägt
rum under året.
Dödstraffet tillämpas fortfarande i Botswana. En person avrättades i oktober
2007. Botswansk lagstiftning förbjuder sexuellt umgänge mellan personer av

samma kön.
Botswanas största problem i övrigt är spridningen av hiv/aids, som
undergräver den hittillsvarande goda ekonomiska och sociala utvecklingen.
Botswana är bland de värst drabbade länderna i världen och pandemin har
negativa konsekvenser inom alla samhällssektorer. Antalet föräldralösa barn
ökar och medellivslängden är låg. Det civila samhället är svagt organiserat och
saknar resurser, vilket bland annat försvårar ett gott omhändertagande av
aidssjuka och andra offer för pandemin, däribland barn.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Botswana har ratificerat eller anslutit sig till majoriteten av de centrala
FNkonventioner på de mänskliga rättigheternas område:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dock inte
tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av
- kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW), dock inte tilläggsprotokollet om enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), dock inte
tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och handel med barn, barnprostitution och barnpornografi
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt
det tillhörande protokollet från 1966
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter

Ett undantag är FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR), som inte är ratificerad. Regeringen hänvisar till administrativa
begränsningar, men en anledning är sannolikt också oro för vad erkännandet
av framför allt kulturella rättigheter skulle kunna innebära i ett längre
perspektiv. Botswana har inte heller ratificerat de två konventioner som
öppnades för undertecknande under 2007 om rättigheter för personer med
funktionshinder respektive mot påtvingade försvinnanden.
Botswana har ett så kallat dualistiskt rättsystem. Internationella konventioner
förbinder staten vid ratifikation att fullfölja åtaganden men de måste
omvandlas till nationell rätt innan de är tillämpbara i de nationella domstolarna.
Inlemmandet i landets lagstiftning av ratificerade konventioner, tillämpningen
av dem samt rapportering, är långsam och i vissa fall även bristfällig. Ett
exempel är FN:s konvention om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD), som Botswana ratificerade 1974. Först 18 år senare,
år 2002, lämnade Botswana sin första rapport till konventionens
övervakningskommitté.
Under 2003 inrättades en ministerieöverskridande kommitté) Inter-Ministerial
Committee on Treaties, Conventions and Protocols) för att påskynda arbetet.
Botswana har fått tekniskt bistånd från de FN-organ som är representerade i
landet i syfte att färdigställa rapporter till de olika FN-kommittéerna. FN:s
barnkommitté granskade Botswana 2004 och CERD-kommittén granskade
Botswana i mars 2006. I maj 2007 lämnade Botswana in sin första rapport till
FN:s kommitté för de medborgerliga, civila och politiska rättigheterna och
förväntas att granskas av kommittén i mars 2008. Arbetet med att färdigställa
Botswanas första rapport till CEDAW-kommittén pågår fortfarande.
Botswana har vid undertecknande och ratificering av FN:s konvention för de
medborgerliga, civila och politiska rättigheterna (ICCPR), FN:s konvention
mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning (CAT) och konventionen om barnets rättigheter (CRC) gjort vida
reservationer.

År 2003 undertecknade Botswana en undantagsklausul (ett så kallat artikel 98avtal) med USA som förbjuder överlämnande av amerikanska medborgare till
Internationella brottmålsdomstolen. Överenskommelsen fortsätter att gälla.
Botswana har inte utfärdat någon öppen inbjudan till FN:s samtliga särskilda
mekanismer att besöka landet. I anförande i FN:s råd för de mänskliga
rättigheterna 2007 angav Botswana att även om systemet med särskilda
rapportörer är acceptabelt så har vissa tidigare rapportörers agerande
undergrävt deras rapporter och att det därför krävs operationella riktlinjer för
rapportörer. FN:s specialrapportör för rätten till utbildning, Vernor Muñoz,
besökte Botswana 2005 och rapporterade till FN:s kommission för de
mänskliga rättigheterna i mars 2006. FN:s särskilda rapportörer för
urfolksfrågor samt rätten till boende har framfört önskemål om att besöka
Botswana. Enligt rapportörernas senaste rapporter har önskemålen inte
bemötts från botswansk sida.
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3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Botswanas författning utgör ett tämligen gott skydd mot godtyckliga
arresteringar, tortyr och förnedrande behandling. Det finns inga rapporter om
av statsmakten sanktionerade politiska mord, så kallade försvinnanden eller
slaveri. Normalt följs rapporter om övervåld av polis och andra myndigheter
upp och ansvariga ställs inför rätta
Lokala organisationer för mänskliga rättigheter är emellertid fortsatt bekymrade
över rapporter om polisvåld och anser att lagstiftningen brister bland annat i
själva definitionen av begreppet tortyr. Det finns även obekräftade uppgifter
om att san ska ha utsatts för tortyr och vidkonflikter med vildmarksvakter i
reservatet Central Kalahari Game Reserve.
Enklare brott kan dömas inom ramen för det traditionella rättssystemet på
lokal nivå. Brott bestraffas där ofta med kroppsbestraffning (piskning).
De botswanska fängelserna och de slutna anstalterna håller en minimal
internationell standard och särskilt de för män är fyllda till bristningsgränsen.

Sammanlagt finns kapacitet för cirka 4 000intagna, men beläggningen är oftast
över 6 000 personer. Kvinnliga fångar hålls åtskilda från män och behandlas på
samma sätt som männen. Det händer att ungdomar delar fängelse med vuxna
intagna. Organisationer för mänskliga rättigheter tillåts besöka enskilda fångar,
men endast efter en lång byråkratisk procedur. Våld i fängelserna förekommer,
bland annat har fall av våldtäkt bland fångar rapporterats. Kondomer finns inte
tillgängliga för de intagna vilket innebär en starkt ökad hälsorisk, givet den
höga förekomsten av hiv/aids.

"bushmen") från viltreservatet Central Kalahari Game Reserve (CKGR) har
pågått sedan slutet av 1990-talet och väckt internationell uppmärksamhet

4. Dödsstraff
Botswana tillämpar dödsstraff. Den rättsliga grunden utgörs av grundlagen
samt av strafflagen (Penal Code) och den så kallade brottmålsprocedurlagen
(Criminal Procedure and Evidence Act). De brott som kan leda till dödsstraff
är mord och landsförräderi. Sedan 1966 har 43 dödsstraff verkställts, samtliga
för mord. Den senaste avrättningen ägde rum i oktober 2007 då en person
avrättades. Personer under 18 år får inte dömas till dödsstraff, inte heller
gravida kvinnor. Verkställandet sker genom hängning. Bristen på öppenhet när
dödsdomar avses verkställas är betydlig.

Till följd av det stadigt ökande antalet invandrare från Zimbabwe som
uppehåller sig i Botswana utan nödvändiga tillstånd genomför polis och
invandringspersonal regelbundna identitetskontroller i tätorterna. De som inte
har giltiga dokument förs till Centret för olagliga invandrare (CII) i
Francistown för att därefter utrvisas . 3000 personer deporteras varje vecka
tillbaka till Zimbabwe. FN:s flyktingorgan UNHCR har tillgång till de personer
som ska utvisas och har inte fått några rapporter om att någon som begärt
politisk asyl skulle ha utvisats i strid med principen om non-refoulement, (i
strid mot folkrättens förbud mot att återbörda en person till ett land där hans
eller hennes liv eller säkerhet kan vara hotat). Däremot är UNHCR oroligt över
säkerhetsläget för de zimbabwier som söker asyl i Botswana och förvaras
tillsammans med de andra invandrarna. De grundlagstadgade rättigheterna
gäller inte för tillståndslösa invandrare, men något fall har ännu inte testats i
domstol. Inget förbud finns för botswanska medborgare att lämna landet. Pass
kan erhållas utan mutor.

Besvärsdomstolen (Court of Appeal) har under senare år omvandlat ett par
dödsdomar till livstids fängelsestraff. Även när det gäller processen för
nådeansökningar är bristen på öppenhet betydlig.
Botswana har under hösten 2007 utmärkt sig genom sitt agerande mot
resolutionen om ett uppehåll i användande av dödsstraffet som FN:s
generalförsamling röstade fram med stöd av bland andra EU.
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5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det finns inga rapporter om att frihetsberövanden på godtyckliga eller politiska
grunder skulle ske. Medborgarnas rörelsefrihet finns inskriven i grundlagen och
respekteras i allmänhet.
Regeringens förflyttning av ett hundratal personer ur folkgruppen san (som i
Botswana kallas basarwa och förr även mer allmänt gick under benämningen

Behandlingen av flyktingar och asylsökanden följer grundläggande
internationella normer. Asylsökanden, vilka som regel interneras under
fängelseliknande förhållanden, ska enligt botswansk lag få sin sak prövad inom
28 dagar. Denna lagstiftning följs i praktiken sällan och det finns fall där
asylsökanden hållits internerade upp emot två år.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Botswana har ett tvåfaldigt juridiskt system baserat på förenad romerskholländsk
rätt, sida vid sida med traditionell rätt. Grundlagen garanterar
domstolarnas och advokatkårens självständighet i förhållande till den exekutiva
makten. Det finns en myndighet (Judicial Service Commission) som ska
garantera rättsväsendets oberoende. Domare utses av presidenten på förslag
från Judicial Service Commission. Rättssystemet i Botswana består av civila
domstolar samt traditionella domstolar. De finns flera fall där domstolarna har
gått emot staten i olika mål. Det finns inga exempel på att domarna i något av

dessa fall skulle ha blivit utsatta för repressalier.
De traditionella bydomstolarna behandlar normalt dispyter om markfrågor,
skilsmässor, arvstvister och boskapsstölder. Merparten av dylika dispyter löses
på denna nivå och förs därmed inte vidare till de moderna civildomstolarna. En
person som står anklagad för ett mindre allvarligt brott kan välja att få sitt fall
prövat antingen av en civil domstol eller av en bydomstol. I den sistnämnda
formen av domstol kan processerna vara summariska, med betydande
rättsosäkerhet som följd. Kroppsbestraffning är en vanlig strafform i de
traditionella domstolarna.
Grundlagen garanterar likvärdig behandling inför lagen av alla människor.
Avsaknaden av ett offentligt system för rättshjälp innebär i praktiken att de
fattigas och de marginaliserade etniska gruppernas rättigheter försvagas genom
att de inte har råd att anlita försvarsadvokat. Kvinnornas lägre ekonomiska och
sociala status innebär att de har sämre tillgång till rättssystemet. Lägsta ålder för
straffbarhet är 18 år.
Det moderna domstolsväsendet är hårt överbelastat, vilket innebär att det kan
ta flera år innan fall tas upp. Det är också mycket vanligt att befolkningen - i
synnerhet de fattigaste, icke läskunniga och kvinnor - inte är medvetna om sina
rättigheter, vilket innebär att många kränkningar och oförrätter aldrig anmäls.
Vid frihetsberövande har den arresterade rätt att inte uttala sig, rätt till advokat,
rätt att träffa en anhörig eller nära vän samt att ställas inför domstol inom 48
timmar. Ofta klarar dock domstolarna inte av att hålla denna tidsgräns.
Häktade kan släppas mot en minimal borgen, utom när det är fråga om en
person som misstänkts ha begått mord. Rättigheten att anlita advokat har
många inte råd att utnyttja i praktiken och okunskapen om vilka rättigheter
som gäller är stor. Bristande polisutredning och dåliga kommunikationer på
landsbygden försvårar också för de häktade ute i landet att få juridisk hjälp.
För att stävja och åtgärda maktmissbruk finns sedan flera år ett
riksrevisionsmyndighet och en korruptionsbekämpande myndighet
(Directorate on Corruption and Economic Crime). Sedan 1997 finns även en

oberoende ombudsman (Public Protector) som har till uppgift att undersöka
klagomål från allmänheten om orättvisor eller felaktig myndighetsutövning i
den offentliga sektorn samt om det finns behov ge rekommendationer till
myndigheterna för att rätta till situationen. Ombudsmannen har även
jurisdiktion över mål rörande kränkningar av mänskliga rättigheter.
Ombudsmannens förmåga att hantera ärenden begränsas av bristande
möjligheter att samarbeta med det civila samhället och resurser. Frågan om att
inrätta en nationell kommission för de mänskliga rättigheterna diskuteras som
en möjlig väg att stärka skyddet av de samma och möjligheterna att uppnå
upprättelse när de kränkts.
Korruptionen är förhållandevis begränsad, även om det finns tecken som tyder
på att den börjar bli vanligare. Regeringen har sökt bekämpa och förebygga den
genom en sammanhållen politik, och genom inrättandet av en rad funktioner
och organisationer.
7. Straffrihet
Det finns inga belägg för att medveten straffrihet skulle förekomma i
Botswana. Normalt undersöks misstankar om brott begångna av
säkerhetstjänsten, polis och militär och skyldiga bestraffas. Emellanåt
rapporteras om en ovilja hos polisen att undersöka misstankar om eventuella
oegentligheter begångna av mer inflytelserika personer.
Botswana har ratificerat ett flertal internationella konventioner som bygger på
principen om universell jurisdiktion. Principen är emellertid inte fullt ut
inlemmad i den nationella lagstiftningen vilket begränsar domstolarnas
kompetens att döma över internationella brott begångna i utlandet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Författningen föreskriver full yttrande- och pressfrihet. Det finns inte heller
några begränsningar beträffande förenings-, församlings- eller religionsfrihet.
Dock har en ansökan om registrering av en organisation som verkar för
homosexuellas rättigheter nyligen avslagits.

Den allra viktigaste informations- och debattkällan för majoriteten är radion
och de traditionella byråden kgotla, som finns i alla stora och små byar i hela
landet.

självständigheten år 1966. Presidenten får idag endast sitta i två
mandatperioder, det vill säga maximalt 10 år. President Mogae förväntas lämna
över makten till nuvarande vice presidenten Ian Khama under 2008.

Ett antal såväl setswana som engelskspråkiga oberoende tidningar utkommer
en till flera gånger i veckan. De ifrågasätter regeringens politik på ett allt mer
öppet och fränt sätt samt bevakar tendenser till korruption och nepotism. En
statlig tidning, som distribueras gratis, utkommer varje vardag. Det statliga
radio- och TV-bolaget sänder på setswana och engelska. Den statliga radion är
det mediet som når flest människor, även på landsbygden. Självcensur är vanlig
och det förekommer att myndigheter ingriper för att påverka innehållet i en
tidning eller sändning.

Det första valet ägde rum år 1965 inför självständigheten. Botswana
Democratic Party (BDP) har sedan dess segrat i alla val. Ett tiotal partier ställde
upp i de senaste allmänna valen, som ägde rum den 30 oktober 2004. BDP
segrade även i detta val och fick 48 av 61 mandat i parlamentet. Trots att
oppositionen är liten och splittrad är debatten i parlamentet livlig och de
BDPledamöter som inte ingår i regeringen agerar ofta som en slags intern
partiopposition. Sedan några år får även setswana användas under debatterna.

Utöver den statliga radion finns två privata radiokanaler som har rätt att sända i
hela landet. Licenser beviljas av den enligt lag upprättade
etermediemyndigheten National Broadcasting Board. Den officiellt deklarerade
ambitionen är att de statliga radio- och TV-kanalerna, även de med statlig
finansiering, ska förhålla sig oberoende till regeringen och uppmuntra fria
debatter. Oppositionen kritiserar regeringen för dess kontroll av de statligt
styrda nyhetsorganen och har föreslagit att de ska privatiseras.
Oberoende TV- och radiokanaler från utlandet kan mottas utan problem.
Kostnaderna för satellittelevision är dock för höga för att kunna utnyttjas av
merparten av Botswanas invånare.
Det finns inga begränsningar beträffande den ständigt växande volymen av
e-post och Internet. Internet-kaféer finns i de större städerna och byarna.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Botswana har ett överlag välförankrat demokratiskt styrelseskick. Presidenten
är både stats- och regeringschef och har en mycket stark grundlagsfäst
ställning. Parlaments- och lokalval hålls samtidigt vart femte år. Nästa val ska
äga rum 2009. President Mogae är den tredje presidenten sedan

Tidigare var engelska enda språket, vilket hämmade debatternas intensitet.
Botswanas val går lugnt till och bedöms som fria och rättvisa. BDPkandidaterna
synes emellertid ha visst företräde i statskontrollerade medier och
regeringspartiet har betydligt större ekonomiska resurser än oppositionen för
till exempel valkampanjer. Statligt partistöd finns inte. Att oppositionen aldrig
har fått majoritet i parlamentet beror dock i första hand på att BDP-regeringen
har folkligt stöd och att oppositionen är splittrad och ofta saknar trovärdiga
alternativa politiska program. Även valsystemets konstruktion tenderar dock att
gynna BDP.
Vid sidan av parlamentet finns ett överhus, House of Chiefs, som sedan 2007
består av hövdingar och/eller representanter från 25 av totalt 55 etniska
grupper i landet. House of Chiefs har en rådgivande funktion till det folkvalda
parlamentet. Alla nya lagförslag underställs denna för kontroll att de inte bryter
mot traditionella lagar och sedvänjor. Även om House of Chiefs egentligen inte
har någon avgörande makt i praktiken, har denna församling ett stort
symboliskt värde för många botswanier. House of Chiefs har nyligen
reformerats med syfte att göra det mer etniskt neutralt och utvidgats från 15 till
35 medlemmar. Reformen, inklusive utvidgningen, kritiseras emellertid av flera
MR-organisationer då den i praktiken innebär en fortsatt diskriminering av de
mindre etniska grupperna och ett förlorat tillfälle att komma tillrätta med
tidigare diskriminering av dessa grupper.

Generellt är intresset för inrikes- och utrikespolitik lågt hos den breda
allmänheten och det civila samhället är svagt organiserat. Det är de närliggande
frågorna i byn som engagerar mest och som dryftas flitigt i de traditionella
byråden.
Det starkt patriarkala strukturerna och de traditionella värderingarna försvårar
för kvinnor att få beslutsfattande positioner och även om deras andel har ökat
något är deras inflytande i politiken alltjämt litet. På kommunal och lokal nivå
är bara 10 procent av borgmästarna och kommunalrådsordförandena kvinnor.
Endast 14 procent av de valda kommunalråden är kvinnor.
I parlamentet finns bara fyra invalda kvinnor. Ytterligare tre kvinnor är med
som särskilt utvalda medlemmar (”specially elected members”), utsedda av
president Mogae. I regeringen är 5 av de 14 ministrarna kvinnor. Regeringens
högsta juridiska rådgivare (Attorney General) är en kvinna. En av fem
biträdande ministrar är kvinna. Flera kvinnor har också utnämnts till höga
befattningar inom statsförvaltningen och domstolsväsendet.
Det finns drygt 400 lokala styren med valda ledamöter.
Regeringen har en effektiv kontroll över militären som är ansvarig för den
externa säkerheten och även för att stävja tjuvskytte längs gränserna. Polisen
svarar för den inre säkerheten.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Botswana har ratificerat 15 av internationella arbetsorganisationens (ILO)
konventioner, inklusive samtliga av ILO:s åtta centrala konventioner om
mänskliga rättigheter.
Det förekommer inte öppen diskriminering i arbetslivet på grund av kön,
hudfärg, religion, politisk åsikt eller liknande. Grundlagen förbjuder regeringen
att diskriminera på sådana grunder. Men varken grundlagen eller andra lagar
förbjuder privatpersoner att diskriminera på sådana grunder.

Nästan hälften av befolkningen arbetar i den informella sektorn. Förutom
hiv/aids är den höga arbetslösheten ett av de största problemen i landet.
Majoriteten av de drabbade är kvinnor och outbildade eller lågt utbildade
ungdomar på landsbygden. Den officiella arbetslöshetssiffran för år 2005/2006
var 17,5 procent. Denna siffra baseras på personer som aktivt söker arbete.
Den totala andelen personer som är arbetslösa beräknas uppgå till 31,6
procent. Regeringen är väl medveten om problemet och försöker på olika sätt
verka för att sysselsättningen ökar genom att satsa mer på yrkesskolor,
vägarbeten, lån för att starta småföretag med mera. Däremot råder det brist på
välutbildade yrkesarbetare, tekniker, ekonomer, sjukvårdspersonal, lärare med
flera yrkeskategorier. Barnarbete förekommer, se vidare i avsnitt 15.
Lagen tillåter maximalt 48-timmars arbetsvecka med kompensation för övertid.
Arbetsgivarna är ansvariga för säkerheten på arbetsplatsen. Fastställda
minimilöner finns för vissa kategorier anställda, men till exempel är
hushållsanställda undantagna.
De invandrare som lever i Botswana utan nödvändiga uppehållstillstånd,
främst zimbabwier, kan lätt utnyttjas, eftersom de sänds tillbaka om de
formellt tar upp klagomål på sina arbetsförhållanden. Zimbabwierna ersätts
många gånger med löner under minimilönen och arbetar under svåra
förhållanden. Flera pendlar månadsvis tillbaks till Zimbabwe för att försörja
familjer i hemlandet.
Fackföreningar tillåts, men lagen är mycket restriktiv när det gäller tillstånd att
strejka. Sympatistrejker är förbjudna. Fackföreningarna är oberoende och inte
knutna till något politiskt parti. Generellt är fackföreningarna svaga. De finns
nästan enbart inom gruvsektorn samt för järnvägsanställda, bankanställda och
statsanställda. Det finns en fackföreningsparaplyorganisation; Botswana
Federation of Trade Unions (BFTU). Arbetstvister ska lösas av
arbetsdomstolen (Industrial Court).
Det finns inga rapporter om att tvångsarbete skulle förekomma.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Landet har sedan självständigheten lagt stor vikt vid att bygga upp en
fungerande hälsosektor. Alla medborgare har i princip tillgång till hälsovård,
men dess kvalitet i de mycket glest befolkade områdena på landsbygden är
betydligt lägre än i städerna och det råder stor brist på läkare, sjuksköterskor,
farmaceuter och hälsotekniker. Genomsnittligt har 85 procent av befolkningen
tillgång till en hälsostation inom 15 km avstånd. Uppskattningsvis saknar dock
12 procent av befolkningen fortfarande tillgång till adekvat sjukvård. Enligt
UHDR 2007 gick ungefär 4,0 procent av landets BNP till hälsosektorn. En stor
andel av dessa utgifter är kopplade till hiv/aids.
Botswana beräknas av FN vara det land, näst efter Swaziland, med högst
hivsmittspridning i världen. Regeringen är engagerad i kampen mot hiv/
aidspandemin.
Sedan 1992 genomförs regelbundna studier, så kallade sentinelstudier, över
spridningen av hiv/aids i Botswana. Studien antas ge en bred bild över
spridningen av hiv/aids i befolkningen generellt. Den senaste studien, som
genomfördes under 2005, visar att hiv-förekomsten hos gravida kvinnor i
åldrarna 15-49 år har minskat från 37,4 procent år 2003 till 33,4 procent år 2005.
Studien visar även att hiv-förekomsten i åldersgruppen 15-19år har minskat från
22,8 procent år 2003 till 17,8 procent år 2005. Detta är första gången sedan de
inleddes som studierna har kunnat påvisa en minskning.
Enligt UNDP:s utvecklingsrapport 2006 och 2007 är 24,1 (23,0-32,0) procent
smittade i åldersgruppen 15-49 år. UNDP:s utvecklingsrapport från 2005 angav
smittspridning till 37,3 procent. Den förbättring som dessa siffror tyder på kan
sannolikt till viss del förklaras med ett förbättrat statistiskt underlag snarare än
en större förändring av den faktiska situationen.
Sedan januari 2004 har rutinmässig (men ej obligatorisk) hiv/aids-testning
införts för alla som söker sjukvård. ARV-terapi, bromsmediciner, är i princip
gratis för alla botswanska medborgare, men efterfrågan på behandling
överstiger ännu tillgången och de sjukvårdsinrättningar som finns utnyttjas

över deras kapacitet.
Den (vid födseln) beräknade medellivslängden uppskattas av regeringen ha
sjunkit från 65,3 år 1999 till 55,7 år 2003. Beräkningar från internationella
organisationer anger ofta en ännu lägre medellivslängd, exempelvis beräknas
medellivslängden i Botswana till 46,6 år i UNDP:s utvecklingsrapport (2007). I
utvecklingsrapporten för 2006 beräknades dock livslängden till 34,9 år. Den nu
högre, förväntade livslängden är sannolikt ett resultat av förutom bättre
statistiskt underlag även den ökade tillgången på bromsmediciner.
12. Rätten till utbildning
Utbildningssystemet i Botswana är väl utvecklat och stora framsteg har gjorts
sedan självständigheten. Av flickorna går 83 procent i grundskolan (20002001), en något högre andel än för pojkarna. Den genomsnittliga
läskunnigheten bland vuxna låg enligt den statliga rapporten Botswana 2003
Literacy Survey på 81 procent. Siffrorna var högre för kvinnor än för män. Det
råder brist på lärare vilket förvärrats av att yrkeskåren är hårt drabbad av
hiv/aids-pandemin. Minoritetsfolk som san har inte varit särskilt motiverade
att sända sina barn till avlägset belägna skolor, där undervisningen sker på ett
för dem främmande språk, setswana, och där många ämnen uppfattas som
onödiga för det dagliga livet.
Primärskolor, motsvarande ungefär låg- och mellanstadium, är kostnadsfria.
Även skoluniform är kostnadsfri. Regeringen har sedan 2006 infört skolavgifter
i de sekundära skolorna (från 12-13 år). Som skäl har angivits att föräldrar
kommer att vara mer motiverade att engagera sig i barnens skolgång om de får
betala för en del av densamma. Beslutet är kontroversiellt och har kritiserats
för att föra utvecklingen avseende utbildning i Botswana tillbaka. Uppföljning
under 2007 visar att ett antal barn lämnat skolan till följd av avgiften. Utöver
de statliga skolorna finns privatskolor, där alla kostnader betalas av föräldrarna
och dit många av de rikare föräldrarna sänder sina barn.
Universitetsutbildning är gratis, men studiematerial betalas av studenterna.
Den särskilde rapportören för rätten till utbildning Vernor Muñoz besökte

Botswana i september 2005. I hans rapport till FN:s kommission för de
mänskliga rättigheterna i mars 2006 uppmärksammade han bland annat
skolavgiften, frågor relaterade till hiv/aids, behovet av ett rättighetsperspektiv
vad gäller utbildning och vikten av att tillgodose rätten till utbildning utan
diskriminering.

ansvarar för att tillhandahålla bostäder i olika priskategorier för låg-, medeloch
höginkomsttagare. De finns även kooperativa företag och ett privat utbud
– men bristen på bostäder till rimlig kostnad är hög. Self-Helping Housing
Agency är ett annat statligt institution för att söka hjälpa låginkomsttagare att
skaffa bostäder till en rimlig kostnad.

Undervisningsministeriet har en stor andel (20-25 procent) av statsbudgeten.
Härutöver anslås medel via ministeriet för lokal förvaltning till kommunerna
som ansvarar för byggande av primärskolor.

Botswana importerar merparten av sina baslivsmedel. Viktiga matvaror som
sorgum och kött produceras lokalt. Landet har i motsats till flertalet
grannländer inte drabbats av hungersnöd under senare år. De år landet drabbas
av svår torka har regeringen bistått med matpaket och extra utsäde till
nödställda.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
I UNDP:s utvecklingsindex ligger Botswana för närvarande på 124:e plats
bland världens länder. Ett skäl till den relativt låga rankingen är hiv/aids12
pandemin som drar ner siffrorna för förväntad livslängd med mera. Botswana
placerar sig bättre i de index som fokuserar på enbart fattigdom, jämställdhet
respektive utbildning.
Under perioden 1990-2005 har Botswanas BNP ökat med 4,8 procent enligt
UNDP:s utvecklingsrapport (UNHDR 2007) . BNP per capita uppges vara
12 387 USD år 2005. Trots det lever, enligt samma FN-källa, en dryg fjärdedel
av befolkningen på mindre än en USD per dag och mer än hälften av
befolkningen lever på motsvarande två USD per dag. FN:s statistik anger också
att 32 procent av befolkningen är undernärd (2005). Fördelningen av
tillgångarna är således synnerligen ojämn.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Regeringen har en uttalad målsättning att arbeta för öka jämställdhet och gör
en kontinuerlig översyn av de civila lagar som är diskriminerande mot kvinnor.
Medborgarskapslagen har ändrats. Ett barn kan nu få moderns eller faderns
medborgarskap. Egendomslagen har ändrats. En make kan nu inte sälja
egendom utan hustruns skriftliga medgivande i vissa fall. Fädernas föreskrivna
månatliga underhåll till barn utanför äktenskapet eller i fall av skilsmässa har
höjts något. Äktenskapslagen har ändrats för att få till stånd bättre jämställdhet
mellan kvinnor och män. Det finns ingen inskränkning vad gäller rösträtt,
skolgång med mera. Fler ändringar är emellertid påkallade för att uppnå
jämställdhet.

Det faktum att det traditionella storfamiljsystemet alltmer börjar luckras upp
och många arbetslösa dras till städer eller till andra större orter i jakten på
arbete innebär att bostadsproblemet stegras. Huvudstaden Gaborone har sedan
självständigheten år 1966 växt från 4 000 till drygt 200 000 invånare idag och
den fortsätter att växa. Den minskade tillgången på mark runt huvudstaden är
ett problem och fördelningen styrs av vilka som har resurser att utveckla
marken, vilket försvårar för låginkomsttagarna att få tillgång till mark.

De flesta dispyter på landsbygden löses av de traditionella domstolarna. Där
saknar kvinnan i princip alla de rättigheter som den civila lagstiftningen består
henne. Under de traditionella lagarna är kvinnorna i princip under makens,
faderns eller någon manlig släktings ansvar. Hennes underordnade ställning i
det traditionella samhället utgör en del av förklaringen till den snabba
spridningen av hiv/aids.

Botswana Housing Corporation (BHC) är ett affärsdrivande statligt bolag som

Misshandel och våldtäkter är vanliga - även mot barn. Antal rapporterade fall

av våldtäkt ökar. Bland annat på grund av den höga hiv/aids-förekomsten
betraktas en del sexuella brott som mycket allvarliga. Minimistraffet för
våldtäkt är 10 år, straffet är 20 år om förövaren visste sig vara hiv-positiv.
Våldtäkt inom äktenskapet är dock inte kriminaliserad. Polisen har inlett
utbildning om hur våld mot kvinnor ska hanteras. Under de senaste åren har
antalen så kallade passionsmord ökat, vilket skapat mycket debatt. De
vanligaste offren är yngre kvinnor som uttryckt önskemål om att bryta upp
från ett förhållande. Orsaken till ökningen är oklar, men är säkert flerfaldig.
Vissa teorier kopplar ihop den med den ökade kvinnliga frigörelsen i samhället
och spekulerar att morden skulle vara en reaktion mot den samma. Andra
pekar på en allmän ökning av våldsbrott i landet.
Även de gamla drabbas hårt av effekterna av hiv/aids. Det finns många
exempel på mormödrar och farmödrar som måste ta ansvaret för ett stort antal
barnbarn, sedan barnens föräldrar och andra yngre släktingar avlidit i aids.
Det finns inga uppgifter om att könsstympning förekommer. Utövande av
prostitution är kriminaliserat, men förekommer i utbredd omfattning. Den
amerikanska rapporten om de mänskliga rättigheterna i Botswana 2006
åberopar obekräftade rapporter om att kvinnor och barn, främst från östra
Afrika, som har varit utsatta för handel, förts genom landet till Sydafrika.
Det finns flera enskilda organisationer som arbetar med att stärka kvinnans
ställning och att upplysa dem om de rättigheter som de har i det moderna
samhället. Organisationerna har en öppen dialog med regeringen.
15. Barnets rättigheter
Botswana ratificerade FN:s barnkonvention 1995 och lanserade sitt nationella
handlingsprogram 1997 för att uppnå målen i denna. Grundlagen nämner inte
barn som en särskild grupp, utan de ingår i begreppet "alla personer", vilket
även föranlett Botswana att reservera sig mot artikel 1 i barnkonventionen.
Botswana var föremål för granskning av FN:s barnkommitté under hösten
2004. Kommittén har i sin rapport från granskningen framfört
rekommendationer om bland annat införlivandet av barnkonventionen i
nationell lagstiftning, resursfrågor, barn i särskilt utsatta situationer, barnaga,

rätten till utbildning, barn i rättsystemet med mera. Botswana skulle ha
rapporterat till kommittén i april 2007. Någon rapport har emellertid inte
lämnats in under året.
Det finns lagar som syftar till att säkerställa barnets rättigheter, exempelvis
avseende arbete, utbildning, underhållsplikt, adoption med mera. Det är
förbjudet att anställa barn under 14 år. Barn under 18 år får inte dömas till
fängelse eller annat straff. För att rekryteras till armén är minimiåldern 18 år
och denna regel följs.
Balansgången mellan de traditionella värderingarna och det moderna
inflytandet är svår. Uppluckringen av storfamiljsystemet minskar barnens
trygghet. Aga är tillåtet i skolorna och är en mycket vanlig uppfostringsmetod i
hemmen. Anmälda fall av misshandel och sexuell exploatering av barn har
ökat. Som i så många andra fall är det de fattigaste som drabbas värst.
Många barn smittas redan vid födseln av hiv och antalet föräldralösa ökar
avsevärt. Dessa har ofta inte heller andra vuxna släktingar i livet. Släktingar
förnekar inte sällan de föräldralösas rätt att ärva. År 2005 var
spädbarnsdödligheten 87 per 1 000. Av barn som föddes år 2005 beräknas 120
av 1000 avlida före fem års ålder (FN:s utvecklingsrapport 2007). Antalet
föräldralösa barn varierar i statistiken beroende på hur barnen definieras. Den
officiella siffran är ca 53 000 föräldralösa barn. FN-organet UNAIDS
uppskattar att antalet föräldralösa barn år 2010 kommer att uppgår till mellan
159 000 - 214 000 barn, vilket enligt deras statistik skulle motsvara var femte
barn i Botswana.
Barnarbete förekommer i Botswana, trots att det är förbjudet i lag. Under 2007
uppskattas 38 375 barn i åldrarna 7 till 17 år, motsvarande 9 procent i
åldersgruppen, vara engagerade i ekonomiska aktiviteter. Majoriteten av dessa
barn finns på landsbygden och sysselsätts främst i jordbruket och privata
hushåll. Barn under 15 år får inte anställas inom industrin. De under 16 år får
inte arbeta natt eller till exempel inom gruvindustrin. Lagen skyddar också
adopterade och föräldralösa mot barnarbete. Sexuellt utnyttjande och sexuella

trakasserier är vanligt förekommande. Att män i maktposition, såsom lärare,
och äldre släktingar förgriper sig på unga kvinnor och flickor är ett problem
som uppmärksammas allt mer i hiv/aids-sammanhang. Barnprostitution är
kriminaliserad.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Grundlagen omfattar alla medborgare och är skriven i syfte att undvika
diskriminering på grund av ras, kön, religiös och politisk åskådning. Ungefär
hälften av befolkningen tillhör befolkningsgruppen tswana med åtta
undergrupper. Traditionellt lever de friktionsfritt med icke-tswana. Giftermål
är vanligt mellan de olika befolkningsgrupperna. I städerna bor de integrerat. I
den kommersiella sektorn är asiater och européer framträdande.
Generellt kan sägas att de grupper som inte tillhör den tswanatalande
majoriteten och särskilt de mindre etniska grupperna (san, herero,
humbukushu, med flera) i praktiken är mer marginaliserade. En del lagar är så
utformade att avsteg från förbudet att diskriminera på grund av etnisk
tillhörighet kan göras. Sammansättningen av parlamentets överhus är ett
exempel på det. Ett annat är all skolundervisning sker på setswana eller
engelska och att undervisning på andra minoritetsspråk saknas i grundskolan.
Botswana granskades av FN:s CERD-kommitté i mars 2006. Kommittén har i
sin rapport framfört en rad rekommendationer bland annat avseende behov av
mer data om de olika etniska och språkgrupperna i Botswana samt en översyn
av diskriminerande lagstiftning, särskilt visavi folkgrupper som inte tillhör de
ledande Tswana-grupperna samt icke-medborgare, inklusive flyktingar och
asylsökanden, och regeringens politik gentemot urfolk i landet. Botswana
förväntas att rapportera till kommittén nästa gång i mars 2009.
Det finns ca 50 000 - 60 000 san i Botswana. De flesta är sedan länge utspridda
på olika håll i landet. Förflyttningen av ett hundratal san från viltreservatet
Central Kalahari Game Reserve (CKGR; ett område stort som Danmark) till
nyanlagda byar utanför naturreservatet har pågått sedan mitten av 1990-talet.
Förflyttningarna har kritiserats hårt, särskilt av den brittiska enskilda

organisationen Survival International. Även FN:s CERD-kommitté, flera
särskilda rapportörer samt FN:s Permanenta forums för urbefolkningsfrågor
har uttryckt oro över regeringens politik. Till en början skedde inte
förflyttningarna med tvång, utan snarare genom löften om ett bekvämare liv,
något som sedan inte visade sig motsvara förväntningarna. De senare
förflyttningarna förefaller dock ha varit av mer tvingande karaktär. Frågan om
regeringens rätt att flytta san från CKGR har varit föremål för prövning av
landets högre domstol. Innan domen i CKGR-rättegången kom i december
2006 uppgavs cirka 40 personer vara bosatta inom CKGR. Efter domslutet har
fler san återvänt till reservatet. Det är dock oklart hur många. De som bor i
CKGR har inte tillgång till skolor, hälsovård och borrade vattenbrunnar i
reservatet, men däremot erbjuds skolgång i internat utanför reservatet.
Regeringen hävdar att den inte kan tillhandahålla rimliga sociala tjänster som
vatten, hälsovård, skolor med mera till människor som för ett halvnomadiskt
liv och är utspridda över ett stort otillgängligt område och beskriver CKGR
som en "fattigdomsfälla för san". Enligt regeringen har san för att kunna
överleva i den karga miljön i CKGR alltmer övergått till regelrätt
boskapsuppfödning, vilket fått negativa följder för såväl markvården som
viltstammen inom CKGR (inklusive sjukdomar som spritts från tamboskap till
vilda djur). San ska enligt regeringen, kunna få ta del av landets utveckling som
övriga medborgare. Påståenden om att det skulle finnas mineralintressen
bakom regeringens politik gentemot CKGR tillbakavisas av regeringen.
Företrädare för san hävdar att de genom förflyttningen fråntas sin hävdvunna
rätt till mark och försörjning och sina möjligheter att utöva sina traditionella
sedvänjor.
Högre domstolen tog i december 2006, efter en två år lång rättegång, ställning
till om regeringen agerade i enlighet med grundlagen när den beslutade om
förflyttningen och upphörde med att ge grundläggande service inom reservatet.
Domstolen gav san rätt i merparten av de delfrågor som den hade att beakta,
inklusive besittningsrätt till land i CKGR och att det varit fråga om en olaglig
förflyttning, men utan att ge dem rätt i frågan om tillgången på grundläggande

och nödvändiga tjänster inne i reservatet. Domen är en principiell framgång för
san som för första gången får ett juridisk erkännande av sina rättigheter i
CKGR. Regeringen har gjort en smal, legalistisk tolkning av domen och angivit
att rätten att återvända till CKGR endast gäller de san som varit aktiva i målet.
Representanterna för san har överklagat den del av domen som rör
fördelningen av rättegångskostnaderna.
Domen löste inte konflikten om CKGR. Någon egentlig dialog mellan parterna
förekom inte under 2007. Regeringens restriktiva tolkning av domslutet samt
ovilja att bevilja tillstånd till jakt och utnyttjande av befintligt vattenhål i
reservatet leder till fortsatta konflikter med de san som vill eller redan har
återvänt till reservatet. Regeringen har vidare sedan domslutet tillåtit
gruvföretag att undersöka möjligheten att utvinna befintliga diamantfyndigheter
i reservatet
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Botswansk lagstiftning, liksom samhällets attityd i stort, är diskriminerande mot
homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer). Strafflagen
förbjuder sexuella handlingar mellan personer av samma kön, vilka kan dömas
till upp till sju års fängelse. Någon vidare acceptans finns inte heller hos
allmänheten. Våld mot och diskriminering av HBT-personer förekommer
regelbundet. Antalet polisiära ingripanden mot HBT-personer är emellertid lågt
och staten förefaller i allmänhet avstå från ingrepp.
Organisationen för mänskliga rättigheter, Ditshwanelo försöker verka för en
ökad acceptans av HBT-personer, men ämnet väcker inte något bredare
engagemang eller debatt. Organisationen har bland annat drivit frågan rättsligt
dock utan framgång. Domstolen bedömde i målet Kanane v. State, juni 2003,
bland annat att tiden inte var mogen för en avkriminalisering av homosexuella
handlingar ens mellan vuxna, samtyckande män och att homosexuella män och
kvinnor inte representerade en grupp eller klass som i dagsläget behövde skydd
under grundlagen.
Under 2007 ansökte en HBT-organisation vid namn LEGABIBO om att få

registrera sin organisation vid inrikesministeriet där samtliga organisationer i
Botswana måste registreras. Registreringen är nödvändig för att kunna vara
verksam, underteckna kontrakt, öppna bankkonton med mera Personer som
leder eller är medlem i icke-registrerade organisationer kan dömas till böter
eller fängelse. LEGABIBOs ansökan har avslagits då staten anser att ett
organisationstillstånd skulle innebära en indirekt sanktionering av olaglig
verksamhet som till exempel sexuella handlingar mellan personer av samma
kön. Ansökan ligger nu på regeringens bord och organisationen har aviserat att
de har för avsikt att ta frågan till domstol om de inte registreras.
18 Flyktingars rättigheter
Botswana har undertecknat Genève-konventionen (med vissa reservationer)
och ansluter sig till principen om första asylland. Den nationella lagstiftningen
om flyktingar från 1967 täcker inte alla Botswanas internationella och regionala
åtaganden och det finns utrymme för att förbättra skyddet för flyktingar. Det
finns ett ordnat mottagningssystem och en överlag fungerande asylprocedur.
Det finns inga rapporter om att någon skulle ha nekats tillgång till
asylproceduren. De långa handläggningstiderna är emellertid ett problem och
drabbar särskilt hårt utsatta grupper som barn.
Flyktingar och illegala immigranter förs i första hand till Centret för illegala
immigranter (CII) i Francistown där de stannar till dess flyktingstatus
fastslagits. I den mån de erhåller flyktingstatus överförs de till
flyktinganläggningen Dukwi i nordöstra delen av landet. På grund av brist på
lokaler förvaras flyktingar ibland i fängelse tillsammans med kriminella tills dess
att de fått flyktingstatus. Förhållandena i Dukwi är spartanska. Flyktingarna där
har viss rörelsefrihet efter ansökan och kan även i vissa fall få arbetstillstånd.
Överlag har de dock svårt att få arbete i Botswana. Asylsökanden kan inte få
uppehålls- eller arbetstillstånd. Det finns tillgång till hälsovård i Dukwi och
flyktingarna har fri tillgång till den statliga vården. Däremot har de inte rätt till
det nationella programmet med gratis bromsmediciner mot hiv/aids, trots
upprepade påstötningar av bland annat UNHCR Det finns ca 3000 flyktingar i

Dukwi varav majoriteten är från Namibia, Angola och Somalia. Totalt finns
16 nationaliteter representerade.
Internflyktingar förekommer i mindre utsträckning. Medlemmar av
minoritetsfolket san har försatts i vad som kan liknas internflykt.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen lagstiftning som förbjuder diskriminering av personer med
funktionshinder när det gäller exempelvis utbildning, arbete, tillgång till
sjukvård eller andra offentliga tjänster. Regeringen har emellertid inlett ett antal
program för att förbättra deras situation. Regeringens har uttalat att
funktionshindrades behov ska integreras i dess beslut och åtaganden.
Bygglagarna föreskriver ingenting om handikappanpassning. Det finns
särskilda initiativ för att öka medvetenheten om hiv/aids bland
funktionshindrade personer. Det finns enskilda organisationer som arbetar
med frågor som rör personer med funktionshinder. En del får statliga bidrag.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det råder inga förbud mot organisationer som arbetar för mänskliga
rättigheter, men få organisationer finns. Regeringen för en dialog med några.
De flesta organisationer för mänskliga rättigheter arbetar med jämställdhetsfrågor, minoritetsfrågor och med hiv/aids-drabbade. Dessutom finns en del teateroch kulturgrupper som tar upp frågor rörande mänskliga rättigheter i sina program. Den mest kända och pådrivande organisationen är Ditshwanelo – The
Botswana Centre for Human Rights , som för en fortlöpande dialog med
regeringen. Ditshwanelo kämpar också för dödsstraffets upphävande.
Överlag kan organisationer för mänskliga rättigheter arbeta fritt i Botswana
utan att riskera hot eller ingrepp från myndigheterna. Det finns dock enstaka
rapporter om påtryckningar mot bland annat akademiker och journalister som
varit regeringskritiska i syfte att begränsa cirkulation av kritiska rapporter,

främst internationellt. Vidare har myndigheterna anklagats för att ha använt
övervåld i samband med demonstrationer i relation till förflyttningen av san
från viltreservatet Central Kalahari Game Reserve.
Ett stort problem för enskilda organisationer i Botswana är bristande
finansiering. När de flesta länder, inklusive Sverige, fasat ut merparten av sitt
bistånd till Botswana, har enskilda organisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter och andra frågor inte förmått finna annan finansiering, och en del
har tvingats upphöra med sin verksamhet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett flertal FN-organ som till exempel UNDP, Unicef, UNAIDS, WHO,
UNHCR och UNFPA, samt EU-kommissionen har representation och
finansierar program i Botswana. Insatser rörande mänskliga rättigheter ingår i
deras verksamhet. De fyller en viktig roll i den principiella och löpande
dialogen med regeringen i samband med förberedelser och genomförande av
olika insatser.
Det svenska bilaterala samarbetet med Botswana fasades ut under 1990-talet
efter det att landet klassificerats som ett medelinkomstland. Det kvarvarande
samarbetet genom Sida är fokuserat på insatser för att bekämpa hiv/
aidspandemin,
kontraktsfinansierat tekniskt samarbete (KTS) och deltagande i ITP-kurser, samt
kurser i demokrati och mänskliga rättigheter. Samtliga dessa samarbetsformer
strävar efter att ha ett tydligt rättighetsperspektiv.
Exempelvis främjar ett aktuellt KTS-projekt ett ökat oberoende hos botswansk
TV och radio. Ett annat exempel är stödet till sanfolken för att öka medvetenheten om hiv/aids i denna marginaliserade grupp. Via Forum Syd, finansieras även
fyra botswanska paraplyorganisationer som arbetar med hiv/aids. Svenska Rädda
Barnen, samarbetar med bland annat Ditshwanelo för att stärka barnets
rättigheter i Botswana

Mänskliga rättigheter i Namibia 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den namibiska grundlagen från 1990, det år då landet blev självständigt, lägger
grunden för ett demokratiskt flerpartisystem. Den forna befrielserörelsen Swapo
(South-West Africa People's Organisation) har sedan självständigheten varit det
dominerande partiet i parlamentet. Mänskliga rättigheter är garanterade i
grundlagen och efterlevs i stor utsträckning tillfredsställande.
Utvecklingen sedan 2005, då den sittande presidenten Hifikepunye Pohamba tog
över efter det självständiga Namibias förste president Sam Nujoma, har gått mot
ett förbättrat klimat för yttrande- och tryckfriheten. Vissa händelser under året
väcker dock frågetecken för mediernas och det civila samhällets framtida
möjligheter att var en tydlig oberoende röst.
Några regeringsledamöter och Swapoföreträdare gjorde hätska och hotfulla utfall
mot en enskild organisation som anmälde den före detta presidenten Sam
Nujoma till den Internationella brottmålsdomstolen, för brott mot mänskligheten.
Regeringen ingrep även mot vissa radioprogram där lyssnarna ansågs framföra
för stark och onyanserad kritik mot regeringen i allmänhet och Sam Nujoma i
synnerhet.
Det civila samhället är litet och det finns endast ett par organisationer
verksamma för de mänskliga rättigheterna, dessa är dock tämligen röststarka.
Namibisk press svarar för en fri och oberoende granskning av staten. Namibia
har den bästa placeringen av alla afrikanska länder i organisationen Reportrar
utan gränsers frihetsindex för media, 2007.
De utdragna rättegångarna av de misstänkta idet s.k. Caprivi-upproret 1999 har
varit förknippade med problem som långa frihetsberövanden (mer än sju år) i
avvaktan på dom, uppgifter om tortyr samt svårigheter för de tilltalade att få

försvarare. Flera fall av polisbrutalitet har rapporterats i år men rikspolischefens
har tydligt markerat att detta inte är acceptabelt och lovat krafttag mot polisvåld.
På grund av den ojämna inkomstfördelningen, den utbredda fattigdomen och den
höga arbetslösheten är det svårt för individen att åtnjuta alla de rättigheter som
regleras i grundlagen gällande de ekonomiska och sociala rättigheterna. Barn
som blivit föräldralösa till följd av hiv/aids utgör en sårbar och växande grupp.
Hiv/aids är också huvudorsaken till att levnadsstandarden i Namibia sjunker,
trots förbättrad hushållsekonomi och ökad läskunnighet.
Grundlagen förbjuder all form av diskriminering på grund av kön, men
diskriminering av kvinnor förekommer likafullt, särskilt inom sedvanerätten på
landsbygden. Kvinnor är alltjämt underrepresenterade i regering, parlamentet
och i näringslivet. Namibia var ett av de första länderna i världen som
ratificerade den nya konventionen om funktionshindrades rättigheter. Rättsläget
för homo-, bi- och transsexuella (HBT) är oklart. Ett bakslag är den nya lagen
om arbetsvillkor, som antogs under året, där det tidigare diskrimineringsförbudet
för homosexuella har borttagits.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Namibia har ratificerat eller anslutit sig till följande FN-konventioner om
mänskliga rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och dess
fakultativa tilläggsprotokoll om enskild klagorätt och om avskaffandet av
dödsstraffet (1995).
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR)
(1995).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD)
(anslutning före självständigheten).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) (1992) och det fakultativa tilläggsprotokollet om enskild klagorätt
(2000).
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT) (1994). Det fakultativa protokollet om

förebyggande av tortyr har varken ratificerats eller undertecknats.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), (1990), samt de två fakultativa
tilläggsprotokollen om barn i väpnade konflikter och barnhandel,
barnprostitution samt barnpornografi, ratificerades 2002.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder och det
fakultativa protokollet.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).

där personer dött antingen i arrestlokaler under oklara omständigheter eller efter
att blivit beskjutna av poliser. Ett exempel var dödsskjutningen den 30 mars av
Mathias Choune som träffades i ryggen då han vägrat stanna vid en
poliskontroll. Efter ett antal varningsskott besköt polisen Chounes bil varvid han
träffades av tre skott i ryggen och sedermera avled. En förundersökning
avseende mord har inletts.

Regionala instrument landet ratificerat eller anslutit sig till:
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter (ACHPR),
ratificerades den 30 juli 1992. Tilläggsprotokollet till ACHPR om skapandet av
en afrikansk domstol för mänskliga och medborgerliga rättigheter
undertecknades 2003, men är ännu inte ratificerat.

Grundlagen föreskriver att ingen ska utsättas för tortyr eller annan omänsklig
behandling. NSHR rapporterar dock om ett femtontal fall av misshandel under
året utförda av polisen, den paramilitära säkerhetsstyrkan Special Field Force
(SFF) samt kriminalvårdspersonal. Positivt är dock att rikspolischefen 4
Sebastian Ndeitunga tydligt uttalat att polisvåld inte är acceptabelt och att de
ansvariga måste lagföras. Som förebyggande åtgärd har han även inlett
utbildning för poliser i mänskliga rättigheter.

Namibia har undertecknat, men inte ratificerat, konventionen mot påtvingade
försvinnanden. Namibia har inte inkorporerat konventionen mot tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT) i
nationell lagstiftning. Inte heller har någon deklaration (enligt artikel 22 i CAT)
gjorts som erkänner CAT:s granskningskommittés kompetens att behandla
klagomål om tortyr i Namibia. Landet är ännu inte statspart till
tilläggsprotokollet OPCAT, som syftar till ett system av regelbundna besök för
kontroll av behandlingen av fängslade personer.

Den rättsliga uppföljningen av övergreppen under och efter det s.k. Capriviupproret 1999 (se avsnitt 6) fortgår. Enligt uppgift skedde i samband med
upproret flera fall av misshandel mot 300 arresterade personer. Den grupp på ca
40 personer, bestående av polismän, soldater och underrättelseofficerare, som
genomförde arresteringarna har dock ännu inte åtalats. I en radiointervju 27 juli
hänvisade riksåklagaren Martha Imalwa till brist på kvalificerad arbetskraft som
ett skäl till förseningen. 116 av de misstänkta upprorsmakarna från Caprivi har
väckt talan om skadestånd till följd av tortyr under häktestiden.

Namibia samarbetar med relevanta FN-kommittéer, men inkommer ofta sent
med sina rapporter (för närvarande är 15 stycken försenade). De många och
långa förseningarna har tagits upp i en EU-demarsch i september 2006 och en
enskild organisation planerar uppvaktningar under nästa år i olika FN-städer.

I en rapport från FN:s kommissions för de mänskliga rättigheter arbetsgrupp för
ofrivilliga försvinnanden från december 2005, framgår att Namibia ännu inte
besvarat ett ärende från 1999 som rörde en medlem av NSHR. Personen
häktades i samband med Caprivi-upproret och försvann sedan under oklara
omständigheter.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga politiskt motiverade mord eller försvinnanden har rapporterats under de
senaste åren. Vad gäller dödsfall förorsakade av ordningsmakten nämns i
National Society for Human Rights (NSHR) årsrapport för 2007 en handfull fall

Människohandel torde förekomma i Namibia, men ingen officiell statistik finns
att tillgå. Eftersom specifik lagstiftning saknas, tillämpas vanlig straffrättslag på
eventuella fall av människohandel.

Det har under de senaste åren blivit alltmer uppmärksammat att fängelser och
häkten är dåligt underhållna och överbelagda. Internationella rödakorskommittén
ges tillträde att utföra inspektioner, så även Namibias ombudsman som i sin
rapport från november 2006 kritiserade att misstänkta personer delar cell med
redan dömda fångar. Enligt rapporten är orsakerna till överbeläggningen
långsamma förundersökningar och rättegångar, ekonomisk oförmåga hos den
misstänkte att betala borgen, domstolens vägran att bevilja borgen samt lång
väntan på åklagarens beslut om åtal.
Fängelsernas överbeläggning innebär även att unga personer inte alltid separeras
från vuxna. Kvinnliga fångar är normalt skilda från manliga, men det finns
rapporter om att de blir utsatta för sexuella övergrepp av personalen. Sex mellan
manliga interner är ett skäl till att antalet hiv/aids-smittade i fängelserna stiger
alarmerande. Aids står för hälften av dödsfallen bland internerna.
Kriminalvården delar inte ut kondomer eftersom det anses att detta skulle främja
sodomi, vilket är ett brott under namibisk lag.
Enligt NSHR misshandlades i februari interner på Windhoeks centralfängelse
med pepparspray, batonger och knytnävsslag av 12 fångvakter. Misshandeln
skall ha skett i samband med kroppsvisitation.
Som ett svar på kritiken ovan har riksåklagaren Martha Imalwa utlovat en
landsomfattande upprensningsaktion på fängelserna.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är förbjudet sedan 1990.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden är förbjudna enligt lag. En person som arresteras
måste bli informerad om skälet till arresteringen samt få sitt fall upptaget av en
underdomstol inom 48 timmar. Uppgifter finns dock om gripanden där detta inte
har kunnat iakttagas av praktiska skäl, t ex på landsbygden där rättsväsendets
kapacitet är lägre. FN:s arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden riktade i

december 2005 kritik rörande godtyckliga arresteringar av 13 misstänkta från
Caprivi-upproret.
Det finns inga särskilda reserestriktioner och den personliga friheten är överlag
god.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Grundlagen föreskriver rätten till en rättvis rättegång, vilket i stort respekteras av
rättsväsendet. Rättsväsendet är enligt grundlagen självständigt i förhållande till
den verkställande makten. Ministrar och parlamentariker är uttryckligen
förbjudna att blanda sig i den dömande verksamheten. Domare tillsätts av
presidenten på rekommendation av en kommitté bestående av landets högsta
jurister.
Domstolsväsendet består av högsta domstolen, överrättsdomstolen samt de lägre
domstolarna. De lägre domstolarna utgörs dels av brottmålsdomstolar som
handhar mindre allvarliga brott, dels sedvanerättsliga eller "traditionella",
domstolar. Därutöver finns det en ombudsmannainstitution dit enskilda kan
anmäla företrädare för regering och myndigheter för bland annat brott mot
mänskliga rättigheter. Ombudsmannen gör en undersökning och föreslår åtgärder
där så är befogat. Han kan driva ärendet i domstol eller begära att andra
myndigheter agerar. Ombudsmannen skall vara antingen domare eller advokat
och tillsätts på samma sätt som ordinarie domare.
De traditionella domstolarna har befogenhet att döma för mindre allvarliga brott,
såsom snatteri, där frihetsberövande inte kan komma ifråga. Det förekommer
dock att personer arresteras och fängslas enligt sedvanerätt för mindre brott utan
att polisen eller det ordinarie rättsväsendet blir delaktigt.
Detta har föranlett regeringen att informera traditionella ledare om deras rättsliga
begränsningar.
En misstänkt har rätt till offentlig försvarare om brottet är av tillräckligt allvarlig
karaktär. Den som inte själv har råd med advokat, får en förordnad på statens

bekostnad. Bristen på rättslig expertis ute på landsbygden innebär dock att den
misstänkte ofta blir utan juridiskt ombud.
En undersökning av forskningsorganisationen Institute for Public Policy
Research från oktober 2006 slår fast att namibiska domare uppvisar en hög grad
av oberoende till den verkställande makten, särskilt vad gäller mål med bäring på
de mänskliga rättigheterna, där tendensen snarast är att döma till den enskildes
förmån. Förklaringen sägs vara gedigen erfarenhet av sådana mål från tiden före
självständigheten, starka enskilda organisationer som agerar ombud (t ex Legal
Assistance Center) och det faktum att flera mål beror på uppenbara
administrativa fel som regeringen inte bestrider. Enligt undersökningen skall
dock domare med utländsk bakgrund (främst sydafrikansk) utsedda efter 1994 ha
en större benägenhet att döma till regeringens fördel. Orsaken kan vara att
utländska domare jobbar på årskontrakt, vilket kan skapa ett
beroendeförhållande till regeringen eftersom de behöver få sina arbetstillstånd
regelbundet förnyade.
De långa väntetiderna är ett stort problem för rättsväsendet och äventyrar den
enskildes rättssäkerhet. Enligt uppgifter från den nationella åklagarmyndigheten
pågick i lägsta instans 49 610 mål under 2006. Av dessa var 20 846 nya mål,
medan 28 764 var gamla mål som överförts från föregående år. Särskilt allvarligt
är givetvis eftersläpningen i brottmål då den tilltalade är häktad. Presidenten för
överrättsdomstolen, Petrus Damaseb, varnade i februari för att
överklagandeförfarandet i Namibia höll på att kollapsa. Han pekade på att
väntetiderna för att få mål överprövade var så långa, att den dömde ofta hade
avtjänat sitt fängelsestraff innan överklagandet hann prövas. Om den dömde
sedan frias i överrätten, vilket inte är ovanligt, har han således suttit av straffet
som oskyldig.
Under separatistupproret i Caprivi-provinsen i nordvästra Namibia 1999
arresterades över 300 personer för att ha deltagit i en attack mot staden Katima
Mulilo. Åklagaren väckte åtal om landsförräderi med hänvisning till
separatisternas krav på Caprivi-provinsens självständighet. Två separata
rättegångar har förts med ca 120 respektive 12 tilltalade som suttit i häkte sedan

1999 (den större rättegången) respektive 2003 (den mindre). Den större
rättegången, som inleddes först flera år efter gripandena, beräknas fortsätta
ytterligare ett par år. I den andra rättegången meddelades dom i augusti. Tio
fälldes och dömdes till långa fängelsestraff, två frikändes. De frikända
personerna kom alltså att sitta oskyldigt häktade i fyra år.
Flera av de häktade från Caprivi hävdar att de utsatts för tortyr och polisbrutalitet
i samband med arrestering och förhör. 13 personer har avlidit i häktet. De
tilltalade har haft svårt att få offentliga försvarare förordnade för sig. Även
vittnen skall tidigare ha trakasserats av polisen. Rättegångarna har skjutits upp
upprepande gånger. Flera enskilda organisationer, däribland Amnesty
International, har uttryckt oro för regeringens oförmåga att utreda uppenbara
övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i samband med Caprivi-rättegången.
Korruption inom poliskåren förekommer, men oftast i mindre skala av typen
privat utnyttjande av polisens bensinkort.
7. Straffrihet
Det finns ingen formell straffrihet för någon typ av brott. Det har dock varit ett
problem att anklagelser om tortyr och polisvåld inte har utretts på ett fullgott
sätt, vilket FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna uttryckt missnöje
över. Rikspolischefen Sebastian Ndeitunga har på senare tid tydligt uttalat att
misstankar om övervåld från polisens sida alltid måste utredas Se avsnitt 3 )
Namibia bär fortfarande spår av de övergrepp som begicks under frihetskampen.
Efter självständigheten från den sydafrikanska apartheidregimen har behovet av
en försoningsprocess varit stort, för att kunna komma över begångna övergrepp
och motverka sociala spänningar. En framåtsyftande försoningspolitik, mellan
olika etniska och sociala grupper, har förts av regeringen. MR-organisationer har
dock sedan länge efterlyst en försonings- och sanningskommission av
sydafrikansk modell som omfattar vittnesmål om begångna övergrepp. Inte minst
vill de kartlägga övergrepp mot Swapo-aktivister i exil som misstänkts för att
vara informatörer till den sydafrikanska apartheidregimen. Massgravar upptäckta
hösten 2005 aktualiserade på nytt en sanningskommission. Regeringspartiet

Swapo motsätter sig dock kraftfullt en sådan och har stoppat försök att debattera
frågan i parlamentet.
En låg frekvens av brott klaras upp beroende på polisens ineffektivitet på flera
områden. Även om det inte råder en medveten underlåtenhet att beivra och
bestraffa brott, blir den reella effekten i många fall straffrihet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Församlings- religions- och yttrandefriheterna finns inskrivna i grundlagen.
Medierna är väl utvecklade. Sedan 2005, då den sittande presidenten 8
Hifikepunye Pohamba tog över efter det självständiga Namibias förste president
Sam Nujoma, har utvecklingen gått mot ett förbättrat klimat för yttrande- och
tryckfriheten. Vissa händelser under året väcker dock frågetecken för mediernas
och det civila samhällets framtida möjligheter att var en tydlig oberoende röst.
Inga rapporter finns om arresteringar eller försvinnanden av journalister under
2007. Utländska journalister kan verka i landet, men de måste ansöka om
tillfälligt arbetstillstånd. I sitt index över pressfriheten i världen 2007 har
organisationen Reportrar utan gränser tilldelat Namibia 25:e plats, vilket är högst
placering bland de afrikanska länderna. Inga formella begränsningar råder för
användandet av Internet.
Även om journalister överlag inte känner fruktan för fysiska eller formella
repressalier, kan tonläget vara hätskt från regeringssidan när kritik framförs i
media I NSHR:s årsrapport från 2007 uppges att det mellan 1 augusti 2006 och
den 28 september 2007 förekom 39 incidenter där åsikts- och yttrandefriheten
attackerats av företrädare antingen från regering och stat eller från
regeringspartiet Swapo. Cirka 90% av attackerna skedde under perioden juli till
september och hade bäring på NSHR och dess chef Phil Ya Nangoloh.
Anledningen var att det under juli blev allmänt känt att NSHR har ansökt till den
Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag om åtal mot f.d. presidenten
Sam Nujoma och tre andra Swapomedlemmar, för brott mot mänskligheten.
Grunden för åtalet skulle vara nämnda personers ansvar för de 4 000 namibier
som försvann under frihetskampen på 1980-talet. ”ICC-affären” föranledde en

mycket frän attack mot NSHR. President Pohamba kritiserade i skarpa ordalag
NSHR genom att i ett tal den 9 augusti hävda att inlagan till ICC var ett hot mot
fred och stabilitet i Namibia samt att historien inte kommer att glömma en sådan
svekfull handling.
I kölvattnet av presidentens tal följde skarpare uttalanden av ett par ministrar och
Swapos ungdomsförbunds talesman Elijah Ngurare. Ngurare sade bl a att
ungdomsförbundet skulle ta till vapen för att skydda Nujoma och attackera dem
som ville se honom utlämnad till Haag. Ya Nangoloh upplevde att dessa och
andra uttalanden skapade en hotfull stämning mot hans person.
I samband med ICC-affären riktades även kritik från vissa i regeringen,
fackföreningsrörelsen och Swapo mot utländska finansiärers, däribland Sveriges,
stöd till NSHR. Även förtäckta hot förekom.
Som en reaktion på ICC-affären lades i augusti ett förslag fram om hårdare
reglering av medierna. Förslaget har dock hittills inte lett till någon ny
lagstiftning eller beslut. Frågan torde dock komma upp igen. På Swapos
kongress i slutet av november beslutades att regeringen ska etablera ett Medieråd
för att kunna reglera och kontrollera mediernas aktiviteter i Namibia. Det civila
samhället har kritiserat denna åtgärd som stridande mot grundlagens anda.
En annan incident med bäring på medierna var att regeringen agerade mot ett
antal av NBC:s populära debattprogram i radio där lyssnarna fick ringa in och
prata om valfritt ämne. Anledningen var missnöje mot den kritik som riktades i
programmen mot regeringen och Sam Nujoma. Informationsministern ingrep
med innebörden att lyssnarna endast skulle få kommentera vissa av regeringen
och NBC förutbestämda ämnen, ledde till att radioprogrammen tystnade.
Åtgärden möttes med kraftiga reaktioner från bland annat Media Institute of
Southern Africa (MISA) som liknade åtgärden vid censur. Radioprogrammen har
sedermera åter börjat sändas.

Regeringens ökade känslighet för mediekritik torde ha ett samband med de allt
tydligare spänningarna inom Swapo. Dessa slitningar mellan medlemmar trogna
Sam Nujoma och förnyare av partiet innebär att partiets ledande ställning i
namibisk politik för första gången kan vara hotad. I november bildade ett antal
tunga Swapo-politiker ett nytt parti Rally for Democracy and Progress (RDP).
Mycket av vad media tar upp om krav på bättre tjänster för medborgarna,
krafttag mot korruption och arbetslöshet sammanfaller med RDP:s och övriga
oppositionspartiers manifest. Swapo uppfattar därför ibland medierna som ett
språkrör för oppositionen.
Utöver The Namibian finns åtminstone fyra oberoende nyhetstidningar:
Republikein (afrikansspråkig) och Allgemeine Zeitung (tysk) samt Windhoek
Observer och Informanté (båda engelskspråkiga). Den regeringstrogna
nyhetstidningen New Era utkommer fem gånger i veckan. Tidningen förefaller
gå mot en alltmer oberoende journalistik, t ex genom positiva framställningar av
oppositionspartier.
Regeringen kontrollerar nyhetsbyrån Namibia Press Agency (NAMPA) och
Namibia Broadcasting Corporation (NBC) som ansvarar för de flesta radio- och
TV-kanaler. Nyhetsbevakningen i den statliga TV:n är regeringsvänlig och
tämligen utslätad. Namibia har en liberal radiolagstiftning som tillåter
kommersiell radio, men de knappt tio privata kanalerna spelar i första hand
musik och erbjuder endast i liten utsträckning nyhets- eller samhällsprogram.
Det finns två privata lokala TV-kanaler samt en rikstäckande kabel-TV-kanal,
vilken till 51 procent ägs av regeringspartiet Swapo.
Även om den oberoende pressen tar upp för regeringen negativa nyheter, saknas
det ofta resurser att bedriva djuplodande undersökande journalistik.
Sedan några år tillbaka har dock situationen förbättrats genom Insight Namibia
(med en upplaga på 2500 exemplar), en kvartalstidning som har erhållit en rad
utmärkelser för sin granskningsjournalistik. Utländska satellitkanaler som BBC
och CNN samt sydafrikanska medier är lättillgängliga. Flera tidningar har
heltäckande hemsidor på Internet.

Grundlagen föreskriver såväl mötesfrihet som religionsfrihet samt rätten att
ansluta sig till fackföreningar, vilket i allmänhet respekteras av regeringen.
Angående föreningsfriheten, se avsnitt 9 om partiet UDP.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Namibia är en grundlagsstadgad demokrati med flerpartisystem. Parlaments- och
presidentval genomfördes i november 2004 och Swapo erhöll fortsatt stor
majoritet med 75 procent av rösterna. 55 av de 72 valbara platserna i parlamentet
tillföll regeringspartiet. Swapo:s presidentkandidat Pohamba, som efterträdde
Sam Nujoma i mars 2005, vann överlägset med 76 procent av rösterna.
Valdeltagandet uppgick till 84 procent av de registrerade väljarna vilket är den
högsta nivån sedan valet 1989.
Det största oppositionspartiet Congress of Democrats (CoD) blev största
oppositionsparti med fem platser i parlamentet. Democratic Turnhalle Alliance
(DTA) fick fyra mandat. Oppositionen har svårt att få fotfäste och inflytande.
CoD splittrades under året. Ett nytt parti, Rally for Democracy and Progress
(RDP) bildades under hösten (se avsnitt 8).
Parlamentet består av två kammare, nationalförsamlingen och nationalrådet.
Nationalförsamlingen består av 72 folkvalda ledamöter, som väljs vart femte år
ett enligt proportionellt valsystem, samt sex utsedda ledamöter. För att ingå i
regeringen krävs att personen också är parlamentsledamot. Nationalförsamlingen
har direkt lagstiftande makt. Nationalrådet består av två representanter från
vardera av de 13 regionerna i Namibia, det vill säga sammanlagt 26 ledamöter.
Dessa utses i regionala val vart sjätte år. Samtliga regeringsledamöter upptar en
plats i parlamentet och utgör därmed en stor del av det totala antalet ledamöter.
Detta förhållande begränsar parlamentets granskande funktion av den
verkställande makten.
Presidenten väljs i direktval vart femte år och kan ställa upp till omval en gång.
Regeringspartiet Swapo:s dominans har medfört att regeringen kritiserats av
oppositionen och av oberoende organisationer för att inte alltid främja en
demokratisk och pluralistisk samhällsdebatt. Kritikerna har också framhållit att

skiljelinjen mellan regeringen och partiet Swapo ibland är otydlig. En av
förklaringarna till otydligheten har varit att den före detta presidenten Sam
Nujoma sedan avträdde 1995, har kvarstått som ledare för Swapo. Vid Swapokongressen i slutet av november steg dock Nujoma av och lämnade plats för
president Pohamba att även bli partiledare. Härigenom har det tidigare
”dualistiska” styret upphört. Många håller dock för sannolikt att Nujoma
fortsätter att spela en tung roll inom Swapo och regeringen genom sin egen
person och genom sina förtrogna ministrar, som sitter kvar från hans tid som
president.
Partiet United Democratic Party (UDP) förklarades i september 2006 för olagligt
av regeringen vilket var ett bakslag för den namibiska demokratin. att. UDP
förespråkade att Caprivi-provinsen skulle bli självständig, vilket regeringen
menade vara ett allvarligt brott mot grundlagen då Caprivi-provinsen tillhör
namibiskt territorium. Genom ett officiellt uttalande av informationsministern
som följdes upp av ett pressmeddelande förklarades att de grundlagsfästa
politiska rättigheterna inte kunde utsträckas till organisationer vars mål står i
strid med grundlagens lydelse och bokstav. Enskilda organisationer och medier
har kritiserat regeringens hållning och menar att det snarare är regeringen som
med detta förhållningssätt gör sig skyldig till grundlagsbrott. Utöver
pressmeddelandet den 1 september 2006 har inga exekutiva eller polisiära
åtgärder vidtagits, men regeringen t har ändå ändå uppnått sitt syfte eftersom
UDP idag inte längre existerar.
Maktutövningen är förhållandevis centraliserad och de lokala och regionala
organens reella makt är i praktiken begränsad. Presidenten och partiet åtnjuter
dock alltjämt ett stort förtroende bland befolkningen. Det finns inga djupgående,
öppna motsättningar mellan olika etniska grupper, vilket bland annat är ett
resultat av presidentens ambition att verka för nationell försoning. Däremot är
etnisk tillhörighet inte oviktig i det politiska livet.
Endast sex av regeringens 26 ledamöter är kvinnor. I nationalförsamlingen
upptas 21 säten av kvinnor (totalt 78) och i det nationella rådet sju av 26. På
lokal nivå är kvinnor bättre representerade (43%), som följd av kvotering i

lokalvalet 2004. På regional nivå är endast 12 av 107 sätena i de regionala
provinserna besatta av kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Apartheidssystemets skeva inkomstfördelning lever i stora delar kvar. De rikaste
10 procenten (de flesta vita) förfogar över drygt hälften av inkomsterna.
Arbetslösheten, som framför allt drabbar den svarta befolkningen på
landsbygden, ligger officiellt runt 40 procent men oberoende bedömare anser att
den verkliga siffran är högre. Ett av Namibias grundläggande problem är att
tillväxten i ekonomin (3-4 procent om året) inte resulterat i fler arbeten i den
formella sektorn. Den dominerande inkomstkällan är därför för många familjer,
särskilt på landsbygden, den informella sektorn (självhushållning, byte av
tjänster och så vidare)
Av en undersökning publicerad i NSHR:s årsrapport framgår att 53 procent av
befolkningen anger arbetslösheten som det svåraste problemet i tillvaron (efter
brist på vatten och elektricitet samt fattigdom). Effekterna av arbetslösheten
förstärks av flera socioekonomiska problem som intern migration, brottslighet
och hiv/aids.
Grundlagen föreskriver rätten att fritt bilda eller ansluta sig till fackföreningar,
vilket i allmänhet respekteras. Rätten omfattar såväl tjänstemän som
jordbruksarbetare och hushållsanställda. Många lågutbildade, framför allt på
landsbygden, är dock inte medvetna om sina rättigheter och fackförbunden, som
i många fall lider av resurs- och kapacitetsbrist, har ofta rekryteringssvårigheter.
Cirka 20 procent av arbetskraften är organiserad. De största fackförbunden är
Mineworkers Union, National Union of Namibian Workers (NUNW), som är
kopplad till Swapo, samt Namibia Federation of Trade Unions (NAFTU). Det
finns ingen lagstadgad minimilön för andra än jordbruksarbetare (motsvarande
465 kr i månaden).

Artikel 9 i grundlagen förbjuder slaveri och tvångsarbete, men enligt uttalanden i
augusti av vice premiärminister Libertine Amathila, utnyttjas san-folket i
jordbruksarbete på ovärdiga villkor som gränsar till slavarbete.
En ny arbetslagstiftning antogs under året där diskriminering förbjuds mot
arbetstagare som drabbats av hiv/aids. Lagen har ännu inte trätt i kraft. Det är
inte omöjligt att lagen återkallas till följd av näringslivets starka missnöje med
ett omfattande förmånspaketet (bland annat längre semester) för arbetstagare,
vilket företagen anser alltför kostsamt.
Namibia har ratificerat sju av den internationella arbetsorganisationens (ILO)
åtta centrala konventioner om mänskliga rättigheter.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Enligt grundlagen är staten skyldig att verka för förbättrad hälsa hos
medborgarna. Landets storlek (knappt dubbelt så stort som Sverige), i
kombination med en liten och utspridd befolkning om ca 2 miljoner samt
begränsade resurser, innebär emellertid svårigheter för myndigheterna att
tillhandahålla fullgod hälsovård i alla delar av landet. Som ett arv från den
tidigare regimen är infrastrukturen och resurserna koncentrerade kring
huvudstaden Windhoek. Cirka 9 procent, eller 1,6 miljarder namibiska dollar
(ungefär lika mycket i kronor) av statsbudgeten avsätts till hälso- och
socialsektorn.

förändring för flera länder baserad på nytt beräkningssätt, och speglar inte
förbättrad hälsa.
Positivt är att Namibia har gjort stora satsningar på bromsmediciner, vilka
erbjuds gratis till behövande hiv/aids-patienter. Medicinerna når dock inte alla
behövande på grund av svårigheter för folk på landsbygden att ta sig till en
vårdinrättning. Kostnaderna för behandling av hiv/aids-sjuka har fyrdubblats på
tre år och uppgår för närvarande till 123 miljoner kr. Finansiering för hiv/aidsrelaterade kostnader sker i allt större utsträckning genom internationella
samfundet, framför allt genom Världsfonden mot aids, tuberkulos och malaria
(Global Fund). WHO har konstaterat att Namibia lider av kronisk brist på
kapacitet för att kontrollera utbredningen av hiv/aids, tuberkulos och malaria.
Bristen på hälsostatistik är ett problem för att kartlägga behoven.
Den långtgående trenden är att standarden på vårdinrättningarna sjunker. Det
finns för få läkare och annan hälsovårdspersonal. Endast tjugo läkarstudenter
sägs utexamineras varje år, och av dessa tar hälften jobb i Namibia. De övriga
lämnar landet för bättre betalda jobb i regionen eller i Europa. Läkare från
Zimbabwe lindrar bristen något. Anmälningar mot vårdpersonal och
vårdinstitutioner har ökat de senaste åren.
I juli krävde det civila samhället (Forum for the Future och Legal Assitance
Center) att regeringen skulle förklara sjukvården för en ”katastrofsektor” som
krävde högsta prioritet.

De svåraste hälsoproblemen utgörs, av hiv/aids, TBC och malaria. Hiv/aidsförekomsten har minskat med ett par procent de senaste åren, men är fortfarande
20 procent. Landets norra delar är värst drabbade, andelen smittade i Capriviregionen är 43 procent. Mellan 300 000 och 400 000 namibiska kvinnor
beräknas i dag leva med hiv/aids, vilket gör att förekomsten av hiv/aids är
särskilt kännbar då landet endast har två miljoner invånare.

12. Rätten till utbildning
Cirka 21 procent av de offentliga utgifterna går till utbildningsministeriet, vilket
gör den till den största budgetposten. Under året har dock förts en debatt om 14
fördelningen av pengarna då ca 85% går åt till löner och endast en liten andel till
lokaler och läromedel.

Hiv/aids är den främsta anledningen till att förväntad livslängd har minskat de
senaste 15 åren. UNDP har visserligen i år skrivit upp den förväntade
livslängden från 40 år (2006) till knappt 52 år. Det rör sig dock om en generell

Barn har rätt till gratis utbildning från årskurs 1 till 10. Mellan 85 och 90 procent
av alla barn går i skolan. Resultatet av regeringens ekonomiska satsningar på är
dock ifrågasatt. Bristande utbildning och kompetens hos många lärare samt låg

kvalitet på skolböcker och lokaler, särskilt på landsbygden, har lett till att fler
elever inte blir godkända. Många lärare är drabbade av hiv/aids. Ett stort antal
familjer har svårt att klara av omkostnaderna i form av skoluniform, böcker och
dylikt, vilket i särskilt drabbar flickorna. Många av de barn som inte går i skolan
tillhör den etniska gruppen san.
Enligt senaste mätningen 2001 är 84 procent av befolkningen är läs- och
skrivkunnig, vilket är en ökning från 76 procent år 1991.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Namibia klassas av Världsbanken som ett (lägre) medelinkomstland. Bakom
denna klassificering döljs dock mycket stora inkomstskillnader. Namibia har
därför försökt att bli omklassificerat som ett så kallat LDC-land (Least
Developed Country), eller åtminstone hamna i en mellannivå, för att på så sätt få
tillgång till Världsbankens förmånliga lån.
Cirka 56 % av Namibias befolkning klassas som fattig (< 2 US-dollar/dag) och
35% som extremt fattig (< 1 US-dollar/dag). Namibia rankas som nummer 125
av 177 länder enligt FN:s Human Development Index (HDI).
Landets levnadsstandard (HDI), rör sig i negativ riktning (undersökning av
UNDP:s lokalkontor i Namibia, oktober 2007) Detta är tvärtemot avsikterna i
den långsiktiga planen Vision 2030. r. HDI sjunker därför att de små
förbättringar som har skett vad gäller hushållsinkomster och utbildningsnivå inte
kompenserar för försämringarna vad gäller förväntad livslängd. På tio år
(från1991 till 2001) har sannolikheten att dö före 40 års ålder ökat från knappt
20 procent till drygt 40 procent. Huvudorsaken för den låga medellivslängden är
hiv/aids-epidemin.
Skillnaden i levnadsstandard varierar kraftigt beroende på etnisk bakgrund. Vid
en jämförelse gjord av UNDP:s lokalkontor ligger namibier med tysk bakgrund
på samma nivå som Sverige, de afrikaanstalande på samma nivå som Thailand
och Albanien, medan levnadsstandarden för de etniska gruppen Khoisan ligger
på Eritreas nivå.

Barnadödligheten ligger på 48 per 1 000 födda, och 65 per 1 000 barn under fem
år. 80 procent av befolkningen har tillgång till rent vatten.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Grundlagen förbjuder all form av diskriminering på grund av kön, men
diskriminering av kvinnor förekommer likväl. Kvinnor är alltjämt
underrepresenterade i parlamentet och i näringslivet. En särskild lag (Affirmative
Action Employment Act) som skall främja anställandet av kvinnor har dock gett
vissa resultat. Namibia har antagit Afrikanska Unionens målsättning att 50
procent av chefsposterna inom offentlig sektor skall innehas av kvinnor.
Trots att grundlagen föreskriver att kvinnans ställning i familjen skall vara
jämbördig med mannens, är kvinnan i praktiken ofta underordnad mannen på
grund av sedvanerätten som praktiseras främst på landsbygden. Kvinnor är dock
inte förhindrade höga befattningar
enligt lokala sedvänjor, t ex är hövdingen för Namibias största stam en kvinna.
Kvinnor diskrimineras ofta i frågor som rör arv på grund av sedvanan att en
avliden mans kvarlåtenskap tillfaller hans släkt (det vill säga far, mor och
syskon), istället för hans änka och barn. Bruket av denna praxis har dock minskat
avsevärt under de senaste åren. Ny lagstiftning om underhållsbidrag som stärker
kvinnans ekonomiska ställning antogs 2005. Kvinnor har också rätt till tre
månaders föräldraledighet.
Hiv/aids-epidemin drabbar främst kvinnor (kvinnor löper 2-4 gånger högre risk
att drabbas av smitta vid samlag). Mellan 300 000 och 400 000 namibiska
kvinnor beräknas leva med hiv/aids och 25 procent av landets unga kvinnor
kommer inte att få uppleva sin 30-årsdag.
Övergrepp mot kvinnor i form av misshandel och våldtäkt i hemmet är vanliga
(totalt en femtedel av alla våldsbrott). Våld mot kvinnor har fått ökad
uppmärksamhet under senare år. Såväl president Pohamba som andra

regeringsföreträdare har öppet fördömt våld mot kvinnor. Våldtäktsförövare och
personer som gjort sig skyldiga till kvinnomisshandel döms till längre straff än
tidigare. Polisen har rapporterat om ett ökat antal anmälningar av
kvinnomisshandel och ny lagstiftning till förmån för kvinnan gäller sedan ett par
år. Bland annat har definitionen av våldtäkt vidgats och straffen skärpts. Män
som våldför sig på sina hustrur kan numera dömas för våldtäkt. Antalet
rapporterade våldtäkter har fördubblats sedan självständigheten och år 2005
rapporterades 1.184 våldtäkter. Det är oklart om detta återspeglar en verklig
ökning eller endast benägenheten att anmäla brott (till exempel tack vare
minskad stigmatisering och fler lokala polisstationer). Mörkertalet fortsätter dock
att vara stort. För närvarande tror man att endast en av 20 våldtäkter rapporteras
till polis.
FN:s kommitté för eliminerandet av diskriminering mot kvinnor (CEDAW)
rekommenderade i sin rapport från februari att Namibia skulle föra bättre
statistik över kvinnors representation i samhället. Särskilt uppmärksammades
bristen på information om människohandel med kvinnor och flickor. Namibia
uppmanades utföra en särskild studie i ämnet att redovisas i nästa periodiska
rapport.
Särskilda kurser om kvinno- och könsrelaterade frågor har organiserats för polis,
socialarbetare och sjukvårdspersonal. Centra för utnyttjade kvinnor har
upprättats på en rad platser i landet.
Kvinnlig könsstympning anses inte vara något utbrett problem. Det saknas
specifik lagstiftning på området.

även i grundlagens artikel 15. Landets utvecklingsproblem och sneda
inkomstfördelning innebär att alla behov inte kan tillgodoses, men regeringen
lägger, som ovan nämnts, en stor del av de offentliga utgifterna på utbildning och
hälsovård (ca 30 procent totalt), vilket har bidragit till att förbättra barnens
situation. För familjer med låga inkomster och mellan1 och 3 barn ges
barnbidrag med motsvarande 200 kr/månad. För varje ytterligare barn erhålls
100 kr/månad, dock maximalt 800 kr/månad.
Särskilda ansträngningar har gjorts för de föräldralösa barnen, som blir alltfler på
grund av hiv/aids. Antalet som erhåller bidrag mångdubblades från 7 000 år 2003
till 45 000 år 2006. Det totala antalet föräldralösa och utsatta barn i Namibia
beräknas till 150 000 och antas enligt FN:s barnfond UNICEF öka till 250 000 år
2021.
Grundlagen skyddar barn under 18 år från sexuellt utnyttjande, barnpornografi
och prostitution, men barnvåldtäkter är likväl ett allvarligt problem. I 16 procent
av alla våldtäktsfall är offret under 10 år och 41 procent är under 16 år. De
offentliga institutionerna uppmärksammar våldet mot barn alltmer och förövarna
döms till hårdare straff. Det finns centra för utnyttjade kvinnor och barn, och
polisen har erbjudits utbildning om hur man hanterar fall av sexuellt utnyttjade
barn.
Minimiåldern för arbete är enligt grundlagen 14 år, men inom vissa tunga
sektorer såsom gruv- och byggindustrin är den högre. Barn under 14 år arbetar
dock ofta på familjeägda lantbruk samt inom den informella sektorn. Regeringen
har vidtagit åtgärder för att minska barnarbetet, men arbetsministeriet lider brist
på specialutbildade inspektörer.

Angående kvinnors representation i politiska fora, se avsnitt 9.
15. Barnets rättigheter
Namibia undertecknade barnkonventionen 1991 och något senare antogs en
nationell policy samt ett handlingsprogram om barnets rättigheter som följs upp
med årliga rapporter. Namibia har även ratificerat den afrikanska stadgan om
barnets rättigheter och välfärd (ACRWC). Garantier för barnens välfärd finns

Straffmyndighetsåldern är tolv år. Ett femtiotal barn mellan 12-16 år sitter i
fängelse. Det saknas särskilda institutioner för unga lagöverträdare, varför de
tvingas sitta tillsammans med vuxna interner på ordinarie fängelser.
För rekrytering till armén tillämpas en 18-årsgräns.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Grundlagen förbjuder diskriminering på grund av ras, kön, religion, språk eller
social status, och ett uttryckligt förbud mot ”the practice and ideology of
apartheid” finns. Detta förbud respekteras i allmänhet. Några incidenter har dock
rapporterats, bland annat om fall av diskriminering inom polisen beroende på
ras, etnisk eller politisk tillhörighet.
Namibias befolkning består av en rad etniska grupper av såväl afrikanskt
ursprung som tysk- och afrikaanstalande minoriteter. Etnisk tillhörighet är en
viktig faktor i namibisk politik, och det anses till exempel ännu vara osannolikt
att en presidentkandidat som inte tillhör den dominerande etniska gruppen från
norra delen av landet, Ovambo, skulle kunna få majoritetsstöd i ett val. Denna
grupp anses även ha bättre karriärmöjligheter inom statlig förvaltning. Namibias
ursprungsbefolkning san, som utgör 2 procent av den totala befolkningen, har
länge varit marginaliserad socioekonomiskt i förhållande till andra
befolkningsgrupper. Det är också den enda grupp som på alla plan fått det sämre
sedan differentierad statistik började sammanställas 1996. Många sanbarn går
inte i skolan och läs- och skrivkunnigheten uppskattas vara under 20 procent.
Vice premiärministern har under året uppmärksammat sanfolkets arbetsvillkor,
som i vissa fall påstods gränsa till slaveri (se avsnitt 10)
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homo-, bi och transsexuella (HBT)-personers möjligheter att åtnjuta de
mänskliga rättigheterna på samma villkor som andra individer är något oklar.
Grundlagens artikel 10 förbjuder diskriminering i allmänna termer och nämner
specifikt kön (engelskans ”sex”), som olaglig diskrimineringsgrund. HBTföreningar anser att ordet ”sex” skall tolkas vitt och även inkludera sexuell
läggning. Frågan har dock inte prövats i domstol. Vad som talar mot HBTföreningarnas ståndpunkt är att sodomi, till vilket homosexualitet räknas i
namibisk rättsutövning fortfarande är kriminaliserat.
Den tidigare lagen om arbetsvillkor nämnde explicit homosexuella som en grupp
som inte fick diskrimineras på arbetsplatsen. I den nya lagen som antagits, men

ännu inte trätt ikraft, har dock homosexuella tagits bort som en ickediskriminerbar grupp. HBT-föreningar menar att detta inte skall anses innebära
någon ändring i sak och ställer sitt hopp till att domstolarna skall tillerkänna
HBT-personer skydd i framtida rättsfall.
Tidigare har ordet ”homosexuell” använts som skällsord av vissa
regeringsföreträdare, inte minst av Sam Nujoma, mot kritiker. Detta språkbruk
förefaller dock minska tack vare Nujomas tillbakadragande från den offentliga
scenen.
Myndigheterna förhindrar inte HBT-föreningar att föra en aktiv kampanj för sina
medlemmars intressen och hålla offentliga möten.
18. Flyktingars rättigheter
Enligt lagen skall flyktingar och asylsökande tas emot i Namibia i enlighet med
FN:s flyktingkonvention, och regeringen samarbetar med FN:s
flyktinghögkommissariat UNHCR i denna fråga. De flesta flyktingarna i
Namibia kommer från Angola, men det finns även flyktingar från Demokratiska
Republiken Kongo, Burundi och Rwanda. Flyktingarna lever i flyktingläger i
Osire. De sanitära förhållandena i Osire, som tidigare kritiserats för att vara
undermåliga, har förbättrats avsevärt sedan antalet flyktingar på några år minskat
från 20 000 till 6 500. Förklaringen är främst många flyktingars återbördande till
Angola efter inbördeskrigets slut. För de kvarvarande flyktingarna i Osire är
situationen dock fortsatt svår då de, trots erkänd flyktingstatus, varken har rätt att
lämna lägret (annat än för korta perioder) eller erhålla arbetstillstånd.
Media har under året uppmärksammat att avhoppade kubanska läkare i Namibia
har förvägrats att lämna landet trots att särskilda resehandlingar utfärdats från
den amerikanska ambassaden för inresa i USA. Vissa av läkarna gick under
jorden av rädsla att utvisas tillbaka till Kuba av namibiska myndigheter.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagstiftningen förbjuder diskriminering av funktionshindrade personer i
arbetslivet. Få åtgärder har dock vidtagits för lagstiftningens efterlevnad, och

faktisk diskriminering är vanligt förekommande. Det finns inga föreskrifter om
att handikappanpassa offentliga byggnader. Personer med allvarliga
funktionshinder har rätt till ett månatligt bidrag från staten, men endast ett fåtal
av de berättigade erhåller bidraget. I Caprivi finns endast tolv personer på
utbetalningslistan trots att det bedöms finnas tusentals ersättningsberättigade.

en viss tveksamhet bland flera frivilligorganisationer eftersom de fruktar att
statens inflytande över resurstilldelningen från utländska givare kan bli för stort
och hämma det civila samhällets roll att vara en kritisk och oberoende granskare
av makten.

Totalt bedöms det finnas 85.000 funktionshindrade i landet.

De tongivande organisationerna verksamma för de mänskliga rättigheterna är
LAC, NSHR, Media Institute for Southern Africa, Human Rights Documentation
Centre och NID.

Situationen för personer med funktionshinder har dock fått ökad uppmärksamhet
och kan förväntas förbättras framöver. En tydlig och positiv signal var att
Namibia, som ett av de första länderna i världen, i år ratificerade den nya
konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (inklusive det
fakultativa protokollet).

Ombudsmannen har ett förhållandevis brett mandat (se avsnitt 6), men
frivilligorganisationer menar att hans nuvarande resurser behöver stärkas för att
vara ett trovärdigt granskningsinstitut.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det är få organisationer som verkar för de mänskliga rättigheterna i landet men
de har inga begränsningar. Debatten om frågor rörande mänskliga rättigheter är
förhållandevis livlig i medierna och de organisationer som finns tvekar inte att
öppet kritisera regeringen. Som angett kan dock Regeringen i sin tur vara
högljudd i sin kritik av det civila samhället och dess företrädare (se avsnitt 8). I
flera fall finns dock exempel på goda samarbeten mellan enskilda organisationer
och staten. Organisationen Namibia Institute for Democracy (NID) utbildar
exempelvis tjänstemän i den nyinstiftande Antikorruptionskommissionen, och
organisationen Legal Assistance Centre (LAC) deltar i utbildningar med polisen.
Aktivister på området säger sig, med något undantag, inte känna någon oro för
sin egen säkerhet.
Regeringen har sedan en tid fört en dialog med det civila samhället om ett
samarbete för att formulera en gemensam vision för Namibia och dess
demokratiska framtid. Samarbetet skulle även inkludera registrering av enskilda
organisationer för att underlätta kanalisering av finansiellt stöd från staten och
utländska aktörer. Från att initialt ha varit positiva till detta samarbete råder nu

Förslag har även väckts att inrätta en kommission för mänskliga rättigheter för
att komplettera de enskilda organisationerna och deras granskning av
efterlevnaden av relevanta FN-konventioner. Diskussionerna mellan regering
och det civila samhället om denna kommission har dock hittills varit resultatlösa.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Några av EU:s medlemsstater, i första hand Sverige, Frankrike och Finland ger
specifika stöd för de mänskliga rättigheterna. Sverige har sedan lång tid
samarbetat med och stött ett antal organisationer på området, däribland Legal
Assistance Centre (LAC), NSHR, samt Namibia Institute for Democracy (NID).
Detta gåvofinansierade stöd fasas dock ut under innevarande år.
Namibia samarbetar med ett stort antal FN-organisationer, bland annat
flyktinghögkommissariatet (UNHCR), livsmedelsprogrammet (WFP) och
barnfonden (UNICEF), på området. Afrikanska unionens (AU) närvaro och
aktivitet är låg.
SADC (Southern African Development Community) har sin domstol förlagd till
Namibia. SADC-domstolen, som har jurisdiktion över individuella och statliga
tvister inom SADC då alla nationella rättsmedel är uttömda, hade sitt första fall i
år. Det hade anhängiggjorts av zimbabwiska farmare som yrkade att tribunalen

skulle ogiltigförklara zimbabwiska myndigheternas beslut om övertagande av
farmer. I ett preliminärt beslut meddelade tribunalen att ingen verkställighet av
konfiskeringsbesluten fick ske innan dom meddelats.
Namibia deltar, än så länge, inte i AU och det afrikanska ekonomiska samarbetet
NEPAD:s African Peer Review Mechanism (APRM), en självskattningsprocess
om hur staten arbetar för bl a god samhällsstyrning, demokrati och mänskliga
rättigheter.

Mänskliga rättigheter i Sydafrika 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Utvecklingen för de mänskliga rättigheterna har under 2007, precis som
tidigare år, präglats av en kombination av ljuspunkter och orosmoln. Sett ur ett
längre perspektiv har landet gjort imponerande framsteg givet de enorma
utmaningar som fanns vid tillkomsten av den unga demokratin1994.
Apartheidsystemets förtryckande och diskriminerande stat har ersatts av ett
oberoende domstolsväsen, ett livskraftigt civilsamhälle, fria medier och
självständiga institutioner som verkar för att stärka demokratin och respekten
för de mänskliga rättigheterna för hela befolkningen. Grundlagen ger ett starkt
skydd för de politiska, medborgerliga, sociala, ekonomiska och kulturella
rättigheterna och regeringen har ratificerat flertalet internationella konventioner
och instrument. Lagstiftningen och de politiska programmen finns på plats
men genomförandet brister, bland annat på grund av begränsade resurser,
samordningssvårigheter inom förvaltningen och den rådande korruptionen.
Klyftorna mellan rika och fattiga, stad och landsbygd, regioner och folkgrupper
är stora.
De politiska och medborgerliga rättigheterna visar tecken på denna dualism.
Domstolarna, i synnerhet högre instanser, fortsätter att vara
grundlaggrundlagens och rättighetsförklaringens väktare. Yttrande- och
pressfriheten har ett starkt grundlagsskydd, men det finns tecken på otillbörlig
politisk inblandning, drag av självcensur och en skakig relation mellan regering
och medierna. Det förs samtidigt en öppen, mångfasetterad och ofta
samhällskritisk offentlig debatt. Trots den lagstadgade mötesfriheten och
regelverket runt frihetsberövande har det under året rapporterats om
demonstranter som utan grund har vägrats tillstånd eller mötts med övervåld
av ordningsmakten, liksom om överbelagda fängelser och långa väntetider för
att få sitt fall prövat i domstol.

Grundlagen är långtgående på det ekonomiska, kulturella och sociala området,
men problemen med tillämpning och efterlevnad är stora, också om man
beaktar det ofta framfördra argumentet att de långtgående rättigheterna måste
realiseras stegvis, givet landets historia av totalt förtryck och en kollapsad
ekonomi. Sydafrikanerna är garanterade tillgång till bl.a. mat och vatten, hälsa,
ändamålsenligt boende och utbildning, ett omfattande socialförsäkrings- och
subventionssystem har dessutom introducerats. Men i realiteten lever många
sydafrikaner förhållanden som är långt från rättighetsförklaringens ord och
mening; givet den omfattande hiv/aids-epidemin, resurs- och personalbrist i
sjukvården, det stora antalet människor som fortfarande bor i informella
bosättningar och de utbredda tillkortakommandena i skolundervisningen
De mänskliga rättigheterna för kvinnor har under året fortsatt att begränsas av
faktorer som en hög nivån av könsbaserat våld, traditionella attityder och
värderingar, fattigdom och en hög arbetslöshet.. Grundlagsskyddet är i
huvudsak bra och kvinnor är förhållandevis väl representerande på olika nivåer
i det politiska livet. Respekten för barnets rättigheter kännetecknas av också av
ett relativt starkt formellt regelverk men stora faktiska problem när det gäller
till exempel brister i utbildningssystemet och den stora förekomsten av våld
och övergrepp mot både flickor och pojkar. En ny lagstiftning har antagits som
väntas förbättra både stödet till och skyddet för barn. Trots förbud mot
diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning finns en relativt utbredd
homofobi och under de senaste åren har ett antal fall av våld mot lesbiska
kvinnor rapporterats. Regeringens bemötande av asylsökande, flyktingar och
ekonomiska migranter fortsätter att utgöra en källa till oro och förhållandena
vid två av landets förläggningar för asylsökande och flyktingar har funnits vara
i strid med grundlagen. Flertalet personer med funktionshinder fortsätter trots
lagstadgat skydd att ha problem med att åtnjuta sina rättigheter. Utvecklingen
när det gäller tillträde till arbetsmarknaden för funktionshindrade är negativ.
Det sydafrikanska civila samhället är livskraftigt och lämnar tydligt avtryck i
både debatten och det konkreta arbetet för de mänskliga rättigheterna. De
många samrådsformerna kritiseras dock ibland för att inte ge verkliga
möjligheter till inflytande och det uttrycks stundtals oro för vad man ser som

en negativ hållning gentemot de organisationer som är regeringskritiska.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Sydafrika har ratificerat flertalet av de viktigare internationella och regionala
instrumenten som rör mänskliga rättigheter, såsom:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, (1998) samt de fakultativa
protokollen om enskilds klagorätt och avskaffande av dödsstraffet (2002)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, CERD,
(1998)
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women,
CEDAW, (1995) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt, (2005)
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT, (1998)
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child,
CRC, (1995) samt protokollet om handel med barn, barnprostitution
och barnpornografi (2003)
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, (1996)
och det tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan om inrättandet av en permanent internationell
brottmålsdomstol, International Criminal Court, ICC, (2000)
- Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter (1996) och
dess protokoll om tillskapandet av en afrikansk domstol för mänskliga
och folkens rättigheter (2004) och om kvinnors rättigheter (2005).
- Afrikanska stadgan om barnets rättigheter och välfärd (2000)
Bland de instrument som undertecknats men ännu inte ratificerats finns
konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR,
1994), det till barnkonventionen tillhörande protokollet om barn i väpnad

konflikt (2002) samt det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr
(2006). Under 2007 undertecknades konventionen om rättigheter för personer
med funktionshinder och det tillhörande protokollet. Anledningarna till att
Sydafrika ännu inte ratificerat dessa instrument varierar, men uppges i ett antal
fall vara av en administrativ och byråkratisk karaktär. Även om anledningen till
fördröjningen ibland ifrågasätts i synnerhet när det gäller ICESCR sägs arbetet
för att möjliggöra en ratificering i flera fall pågå.
Rapporteringen till konventions- och stadgekommittéerna, samt uppföljning
och genomförande av dess rekommendationer samt krav på komplettering är i
flera fall bristfällig. För närvarande har man fem utestående rapporter till
FNkommittéerna och flera av de rapporter som har varit försenade. Landets
rapport (år 2005) till den Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens
rättigheter fick kritik för att ha inkommit efter utsatt tid och innehålla förlegad
information. Regeringen är medveten om problemen och pekar bland annat på
kapacitetsbrist för att både anpassa en omfattande mängd lagtext till
konventionerna och fullgöra sina åtaganden när det gäller rapportering.
FN:s specialrapportörer och representanter har en stående inbjudan och
Sydafrika har tagit emot en rapportör från den Afrikanska kommissionen om
mänskliga och folkens rättigheter. Under 2007 genomfördes besök av FN:s
specialrapportörer för både ändamålsenligt boende samt för respekt för och
främjande av de mänskliga rättigheterna i samband med bekämpande av
terrorism. Samarbetet mellan berörda parter förefaller i princip fungera väl,
men regeringen har uttryckt sitt missnöje över att rapportörerna till exempel
gör allt för frispråkiga uttalanden i medierna.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Grundlagens rättighetsförklaring slår fast rätten till liv och till kroppslig och
psykisk integritet (inklusive reproduktivitet), rätten att inte utsättas för tortyr
eller våld från det allmänna eller enskilda, samt rätten att inte på andra sätt
behandlas eller bestraffas på ett grymt, omänskligt eller kränkande sätt. Tortyr
utgör dock inte ett eget brott, utan lagförs som till exempel övergrepp eller

mordförsök. En nationell lagstiftning som kriminaliserar tortyr uppges vara
under utarbetande. Enskilda fall av personer som utvisas till länder där de
riskerar att utsättas för tortyr har uppmärksammats av bl.a. Amnesty
International.
Övervåld av säkerhets- och ordningsmakten förekommer, liksom rapporter om
tortyr. Det oberoende tillsynsorganet Independent Complaints Directorate
(ICD) såg under verksamhetsåret 2006/07 en 11 procentig ökning (till 698) av
antalet dödsfall av i huvudsak män i polisförvar eller till följd av
polisingripanden.. Det totala antalet anmälningar till ICD har ökat marginellt
(till totalt 5 400) senaste året. Det finns enligt ICD en viss ovilja inom
poliskåren att utreda misstankar mot kollegor om brott och misskötsel.
Det politiska våldet har minskat drastiskt efter valen 1994 och några ofrivilliga
försvinnanden orsakade av ingripande av statsmakterna är inte kända. Det
finns inte heller någon rapportering om godtyckliga frihetsberövanden från
myndigheterna. Våldsbrottsligheten är dock mycket hög och under halvåret
april till oktober rapporterades närmare 9 000 mord och 9 300 mordförsök,
vilket kan ses som en indikation på statens relativa oförmåga att skydda sina
medborgare. Den sydafrikanska MR-kommissionen har under året presenterat
en rapport om brottslighetens konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och
då i synnerhet när det gäller behovet av ett starkare skydd för brottsoffer,
liksom hur den grova våldsanvändningen påverkar polisens agerande i
samband med gripanden. Det talas också om en kraftig expansion av privata
säkerhetsbolag och en viss medborgargardesmentalitet.
Kriminalvården står inför omfattande problem och flertalet fängelser lever
varken upp till internationell standard eller till nationella minimikrav. Det finns
en oberoende kriminalvårdsinspektion med uppgift att inspektera fängelser och
rapportera om eventuella missförhållanden. De slutna anstalterna präglas av
brister i hygien, mathållning, sjukvård och rehabilitering, och personalen är
underdimensionerad, bitvis dåligt utbildad och ibland korrupt. Andelen av
befolkningen som sitter i fängelse är hög och i slutet av 2007 var drygt 163 000
personer (cirka 3 500 kvinnor och nästan 160 000 män) frihetsberövade.

Överbeläggningsgraden är hög (140 procent i hela landet, i enstaka fall upp till
300 procent) och allt fler avtjänar långa straff med hög säkerhetsklassificering.
Särskilda insatser har initierats för att försöka att komma till rätta med
problemen och det förs en diskussion om alternativa straff och om
lämpligheten i de strikta straffskalorna med miniminivåer. Av 1 250
rapporterade dödsfall i fängelse kan 66 ses som onaturliga (merparten
självmord).
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades 1997, men mot bakgrund av den omfattande och ofta
grova brottsligheten förs med viss regelbundenhet en debatt (i medierna, bland
allmänheten och inom vissa politiska partier) om dess återinförande.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Den sydafrikanska grundlagen ger ett starkt skydd för den som sitter
frihetsberövad, bl.a. när det gäller rätten till skyndsam rättslig prövning,
information om grunderna för frihetsberövande och rimliga förhållanden i
häkten, fängelser och liknande (se även avsnitt 3). Frihetsberövanden måste
grundas på en skälig brottsmisstanke och individen har rätt till en rättvis,
human behandling samt till försvarare. Ungdomar under 18 år ges särskilt
skydd (se avsnitt 15). Grundlagen anger en maxtid (48 timmar) inom vilken
den häktade ska ställas inför domstol och föreskriver rätten till en rättvis och
offentlig rättegång inom skälig tid och möjlighet att överklaga.
I praktiken är väntetiderna långa. I oktober satt närmare 48 700 personer (cirka
47 800 män och 900 kvinnor) frihetsberövade i väntan på rättegång. Frigivning
mot borgen medges, men trots att beloppen ofta är relativt blygsamma saknar
många möjlighet att betala. Den i grundlagen fastslagna rätten till offentlig
försvarare, i de fall där det finns risk för rättsförlust, har inneburit en avsevärd
förbättring av rättssäkerheten, men ansvarig myndighet uppges ha
kapacitetsproblem. Det finns ingen möjlighet till bistånd från det offentliga i
civilrättsliga mål.
Rörelsefriheten respekteras generellt väl och sydafrikanska medborgare kan

normalt få ett pass utan större besvär, även om det förekommer uppgifter om
omfattande korruptionsproblem på inrikesdepartementet. Det finns inga
rapporter om godtyckliga reserestriktioner.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det sydafrikanska rättsväsendets oberoende är skyddat i grundlagen och
efterlevs i allmänhet väl. Grundlagsdomstolens domare utses av presidenten
efter hörande av en särskild kommission och de politiska partiernas
gruppledare i parlamentet. Också på lägre nivåer finns särskilda
tillsättningsförfaranden. Det finns separata familje- och arbetsdomstolar och
specialdomstolar för sexualbrott. Policyn för brottsoffer och deras rättigheter
är relativt långtgående men tillämpningen uppges brista. Ett särskilt
frågekomplex utgörs av den traditionella rätten, där visst harmoniseringsarbete
har påbörjats. Grundlagsdomstolen spelar en aktiv roll i värnandet av de
mänskliga rättigheterna och de demokratiska spelreglerna. Även andra högre
domstolar påverkar tillämpningen av grundlagens rättighetsförklaring. Under
2007 tog ett antal individer staden Johannesburg till doms över rätten till
tillgång till vatten. Liknande fall förekommer vad gäller boende.
Introduktionen av ett lagförslag om bl.a. rättsväsendets förvaltning och en
uppförandekod för domare har kritiserats för att kompromettera domstolarnas
oberoende. Behandlingen är inte avslutad. I ett uppmärksammat fall i
Kapstaden, vilket splittrat landets praktiserande jurister, har gränserna för
bland annat frågan om jäv prövats och resulterat i en anmärkning men inte ett
avskedande. Domarkåren anses inte vara demografiskt representativ för dagens
Sydafrika vilket resulterar i regelbundna diskussioner om tillsättningsförfarande
och kvarlevande attityder. De flesta delar av rättskedjan, däribland domstolarna
och polisväsendet, lider av bl.a. överbelastning, snåriga byråkratiska rutiner,
relativt låga löner, brist på kvalificerad personal, organisatoriska utmaningar,
långsam förändringstakt och viss korruption. Runt 70 procent av de fall som
anmäls i lägre domstolar uppges inte resultera i någon egentlig prövning,
bristande bevis som orsakas av bristfälligt polisarbete framförs som en av
anledningarna.

Chefen för den nationella åklagarmyndigheten har under året suspenderats i
avvaktan på en utredning om hur denne skött sitt arbete, detta. i relation till de
ofta förekommande uppgifterna om att landets polischef åtminstone är passivt
involverad i kriminella aktiviteter. I slutet av året meddelade
åklagarmyndigheten att korruptionsrättegången mot ANC:s president
Jacob Zuma kommer att inledas i augusti 2008. Inom ramen för den
intensifierade kampen om den politiska makten i regeringspartiet ANC
framförs anklagelser om att statsapparaten används för politiska och privata
syften.
Specialrapportören för mänskliga rättigheter och terrorismbekämpning
välkomnade vid sitt besök under året att den nationella lagstiftningen ser
terrorism som ett brott som i princip hanteras inom ramen för den reguljära
straffrätten, men uttryckte samtidigt viss oro för den något vida definitionen av
terrorism. Regeringen uppmanades till en mycket restriktiv användning av
eventuella specialprocedurer, såsom begränsningar i principen om offentliga
rättegångar. Mot bakgrund av att sydafrikanska medborgare placerats på FN:s
säkerhetsråds lista över personer som misstänkts för terrorism i enlighet med
rådets resolution 1267 (1999) förs viss debatt om rättssäkerhet och mänskliga
rättigheter i förhållande till terrorismbekämpning. FN:s specialrapportör har
efterfrågat klarhet i rollen för det nationella parlamentet i sådana fall av listning,
samtidigt som den övergripande processen framhålls som ett positivt exempel.
7. Straffrihet
Det förekommer ingen formell eller systematisk straffrihet men kombinationen
av en mycket hög brottslighet, poliskårens brister och överbelastning i
domstolar resulterar i vissa fall i oförmåga att inom rimlig tid och med
acceptabel kvalitet lagföra misstänkta. Sannings- och försoningskommissionen,
vars arbete är avslutat, hade ett omfattande mandat att under vissa
förutsättningar bevilja amnesti för politiskt motiverade brott begångna under
apartheidtiden. Under året introducerades en särskild, tidsbegränsad mekanism
för möjlighet till benådande från presidenten av personer som dömts för
politiska brott före 16 juni 1999 och som inte tidigare blivit nekade amnesti.
Det förs parallellt en debatt om vad som av vissa beskrivs som en de facto

straffrihet för flera av de personer som misstänkts för brott under
apartheidtiden och som inte använde sig av möjligheten att söka amnesti, men
som ännu inte lagförts.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagens rättighetsförklaring stadgar frihet i fråga om religion,
trosuppfattning och livsåskådning, vilket i allmänhet respekteras väl. Det
samma gäller i stor utsträckning mötes-, förenings- och
demonstrationsfriheten, men det förekommer fall då polisen använder
övervåld mot demonstranter eller på tveksamma grunder inte beviljar
demonstrationstillstånd. Flera organisationer lyfter fram dessa begränsningar
som ett av de allvarligare problemen för de mänskliga rättigheterna. Störst
uppmärksamhet har riktas mot de omfattande demonstrationerna i området
Khutsong, samt hur de hanterats av myndigheterna.
Inskränkningar i den i grundlagen fastlagda yttrandefriheten är formellt
begränsade till uttalanden som uppmanar till krig eller annat våld, som är
diskriminerande mot ras, kön eller religion eller som i vissa specifika fall rör
information om polis, militär, fängelser och psykiatriska institutioner.
Journalister är skyldiga att på myndigheters begäran redogöra för vad de fått
kunskap om i sitt arbete, även om detta innebär att de måste röja sina källor.
Detta arv från apartheid upplevs som ett hot mot pressfriheten. Sydafrika har
en pressombudsman och ett antal branschorganisationer, liksom enskilda
organisationer som särskilt uppmärksammar frågor om yttrandefrihet.
Medie- och pressfriheten respekteras i de flesta fall i princip väl. Ett brett
spektrum av åsikter kommer till uttryck och tidningar och tidskrifter för ofta
fram skarp kritik mot regeringen. Direkta förföljelser av, eller övergrepp mot,
journalister bedöms inte förekomma. Tidningar och tidskrifter drivs av privata
företag medan ett antal radio- och flertalet markbundna tv-kanaler är statsägda.
Statliga TV- och radiobolaget SABC finansieras till största delen av
reklamintäkter. Det finns ett stort antal lokala icke-kommersiella radiostationer.

Majoriteten av sydafrikanerna förlitar sig på radio och TV som främsta
nyhetskällor.
Under de senaste åren har dock ett antal fall av anklagelser om otillbörlig
politisk inblandning, förekommit, framför allt i relation till SABC. Enskilda
organisationer har också uppmärksammat vad man ser som försök till
inskränkningar och censur, bl.a. från politiker och myndigheter på lokal och
provinsiell nivå och det har förekommit ett antal avgöranden i domstol om
rätten att publicera viss typ av information. Regeringen uttrycker ofta starkt
missnöje över mediernas agerande vilket tros resultera i viss självcensur. Det
förs en debatt om balansen mellan pressfrihet och integritetsskydd.
Rätten till information och insyn i offentliga beslut är förstärkt i lag som med
vissa undantag gäller såväl offentliga som juridiska och privata personer. Det
finns dock utmaningar när det gäller både kunskapen om, och genomförandet
av, lagstiftningen ,dessutom framförs det oro över avsaknaden av en generös
och konsekvent tillämpning.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Sydafrika är en grundlagsfäst demokratisk republik med federala inslag och en
klassisk maktdelningsstruktur. Parlamentet består av Nationalförsamlingen
(400 ledamöter, väljs i proportionella val) och Nationella provinsrådet (90
ledamöter, 10 från varje provins valda genom indirekta val). Allmänna val äger
rum vart femte år, med en separat valcykel för lokalval. Samtliga medborgare
över 18 år är röstberättigade, men måste registrera sig för att få rösta.
Presidenten utses av parlamentet för en period om fem år med möjlighet till
omval för ytterligare en mandatperiod. Det nationella rådet av traditionella
ledare fungerar som ett rådgivande organ i frågor rörande traditionellt
ledarskap och traditionell rätt. I de nio provinserna finns valda församlingar
och provinsregeringar med relativt stor självständighet inom flera områden
som rör tjänster, och därmed grundläggande rättigheter, för medborgaren.
Därtill kommer den kommunala nivån med visst självstyre och eget ansvar.

Det råder politisk pluralism, men regeringspartiet ANC är helt dominerande på
samtliga nivåer och har nästan 75 procent av platserna i Nationalförsamlingen.
Den politiska oppositionen är relativt svag och splittrad utan ordentlig
genomslagskraft när det gäller alternativa politiska lösningar. Det största
oppositionspartiet, Demokratiska Alliansen, har stöd av ungefär 12 procent av
väljarna. Valdeltagandet vid de nationella valen 2004 var 75 procent av de
registrerade väljarna (eller drygt 60 procent av alla röstberättigade). Fler
kvinnor än män registrerade sig, ett förhållande som tros avspeglas också i
själva röstningen. Varje man och kvinna som är röstberättigad kan i princip
också väljas till parlamentsledamot. Under tidsbegränsade perioder kan
medlemmar av folkvalda församlingar byta partitillhörighet utan att förlora sin
plats, ett system som är under översyn och som fått kritik för att underminera
demokratin. Endast de partier som sitter i parlamentet får statliga bidrag. Det
finns ingen lagstiftning med krav på öppen redovisning av övrig finansiering av
partierna, vilket kritiserats med hänvisning till risk för korruption. Anklagelser
om otillbörlig partifinansiering framförs med viss regelbundenhet.
Genom antagandet av den sydafrikanska grundlagen (1996) inrättades ett antal
oberoende institutioner som årligen rapporterar till parlamentet om sin uppgift
att granska och främja genomförandet av demokrati och mänskliga rättigheter.
Fler institutioner med liknande mandat har etablerats efterhand.
Kommissionen för de mänskliga rättigheterna (South African Human Rights
Commission, SAHRC) har ett brett mandat som innefattar respekten för de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och spelar en viktigt roll, både
på ett övergripande plan och i enskilda fall. Under räkenskapsåret 2006/2007
hanterades ungefär 11 000 fall och 18 rättstvister. Kommissionens rapporter
får ofta stor uppmärksamhet och pekar tydligt på brister, men delar också ut
beröm när så är befogat. Till ombudsmannafunktionen The Public Protector
kan individer vända sig med klagomål som rör myndighetsutövning. Det finns
också särskilda jämställdhets- och ungdomskommissioner, en
valkommissionen, en riksrevision samt kommissioner för skydd av kulturella,
religiösa och språkliga gruppers rättigheter, för den offentliga förvaltningen

och för oberoende etermedia.
Under året presenterades en rapport från en parlamentarisk utredning som
granskat institutionernas effektivitet, måluppfyllelse, resursanvändning, ledning
och eventuella överlappande mandat. Rapportens förslag om att slå ihop flera
av de nu separata institutionerna till en väckte blandade reaktioner, men flera
organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter förefaller förespråka
detta. Den fortsatta behandlingen är oklar, men det råder tveksamhet om
förslagen kan komma att antas.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Rätten till arbete är i princip det enda område inom de ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheterna som inte är inkluderad i grundlagen. Den höga
arbetslösheten, som i mars uppgick till 25,6 procent eller uppemot 40 procent
om även de som inte aktivt söker arbete inkluderas, är ett av landets största
problem. Variationerna är stora mellan olika delar av befolkningen och
ungdomsarbetslösheten är hög. Det finns nu en försiktig ökning av
sysselsättningen, även om än det går alltför långsamt. Samtidigt råder det brist
på kvalificerad arbetskraft inom vissa sektorer. Genom politiken för särskilt
främjande av svarta (Broad-Based Black Economic Empowerment, B-BBEE)
söker regeringen komma till rätta med den höga och skevt fördelade
arbetslösheten, men får kritik för att inte nå de bredare folklagren.
Sydafrika har ratificerat den Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta
centrala konventioner och grundlagen stadgar organisationsfrihet och
strejkrätt, vilket används relativt flitigt. Vissa arbetstagargrupper (som
försvarsmaktsanställda) har reglerade inskränkningar i strejkrätten. En
kommission för medling och skiljedom har inrättats och minimilön och
pensionssystem har införts för vissa grupper. Efterlevnaden av regelverket för
arbetstider och lönenivåer brister och ett stort antal människor arbetar med
relativt osäkra och oskäliga villkor. Fackföreningsrörelsen är stark och samlar
närmare tre miljoner av den (formellt) arbetande befolkningen. Den största
fackföreningsrörelsen, Council of South African Trade Unions (COSATU) är

en del av den ANC-ledda trepartsalliansen.
Lagen om jämlikhet på arbetsmarknaden föreskriver att större arbetsplatser
måste upprätta en jämlikhetsplan för att motverka diskriminering, främja
likabehandling och vidta åtgärder för positiv särbehandling av tidigare
eftersatta grupper. Det finns också en särskild kommission för jämlikhet i
arbetslivet. Med anledning av ett antal olyckor i gruvindustrin har SAHRC
under året påtalat vikten av att det nationella regelverket och de internationella
åtagandena runt arbetsmiljö och -säkerhet efterlevs, och att icke-statliga aktörer
också har ett ansvar.
Landreformen är en viktig komponent av rätten till egendom. Det av
regeringen initierade restitutionsprogrammet har gjort stora framsteg (93
procent av antalet krav har lösts), medan omfördelningsarbete går betydligt
långsammare (enbart fyra av 25 miljoner hektar har överförts till svarta
lantbrukare). Stora utmaningar återstår också när det gäller besittnings- och
brukarrättsfrågor. Regeringen har vinnlagt sig om att genomföra
landreformarbetet inom grundlagens och den övriga lagstiftningens råmärken.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Grundlagen innehåller långtgående skrivningar om rätten till sjukvård, inklusive
barn- och mödravård, tillräckligt med mat och vatten, samt vid behov
socialunderstöd. Barn under sex år, personer med funktionshinder och gravida
kvinnor har rätt till gratis hälso- och sjukvård. Ingen ska nekas sjukvård på
grund av att de inte har råd. Trots ansträngningar finns det stora problem när
det gäller tillgången till hälso- och sjukvård, inte minst på landsbygden, liksom i
kvaliteten på den tillhandahållna vården. Personalbrist, överbeläggning och en
svag och alltför centraliserad administration ses som bidragande orsaker.
Hälsovård är den nästa största posten i landets budget (drygt 10 procent), men
anslaget kritiseras ibland för att vara historiskt betingande snarare än baserade
på behov. Den privata sjukvården omsätter påtagligt större resurser men når
endast en liten del av befolkningen.

Sydafrika har relativt dåliga sociala indikatorer när gäller till exempel förväntad
livslängd. Statistiken varierar mellan 47 år (48 år för kvinnor och 46 år för män)
och 50 år (51 år för kvinnor och 48 för män). Ett av de enskilt största hoten
mot rätten till bästa uppnåeliga hälsa, och i viss mån mot samhällsutvecklingen
i stort, är hiv/aids-pandemin. Närmare 20 procent i åldersgruppen 15 till 49 år
eller drygt 11 procent av hela befolkningen är hiv-positiva. Kvinnor är särskilt
drabbade, och då i synnerhet flickor och kvinnor mellan 15 och 24 år. Ungefär
360 000 personer tros avlida av aids eller relaterade sjukdomar under 2007. Det
råder oenighet om det faktiska antalet personer som får tillgång till
bromsmediciner (från 333 000 till 370 000 enbart genom den offentliga
sektorns försorg) och det saknas statistik över hur många som fullföljer
medicineringen. Ytterligare ungefär 750 000 personer uppges vara i behov av
behandling. Merparten av dem som får behandling är kvinnor.
I mars 2007 antogs en ny nationell strategisk plan för hiv/aids och andra
sexuellt överförbara sjukdomar. Planen, som välkomnades av såväl det
internationella samfundet som företrädare för det civila samhället, slår fast
prioriteringar och mål för perioden fram till och med 2011, däribland en
minskning av nya infektioner med 50 procent och tillhandahållandet av
ändamålsenlig behandling, vård och stöd till 80 procent av alla hiv-positiva och
deras familjer. Företrädare för regeringen har visat ett tydligare politiskt
ledarskap, men budskapet fortsätter att vara otydligt. Genomförandet av
planen är förenat med stora utmaningar i form av kapacitets- och personalbrist
inom sjukvården, svårigheter med samordning av de många involverade
aktörerna samt arbetet för att förändra attityder och beteenden.
12. Rätten till utbildning
Grundlagen garanterar rätten till utbildning och utbildningssektorn uppgår till
närmare 20 procent av de statliga utgifterna. Skolplikt råder för barn mellan sju
och 15 år och 97 procent av barn i åldern sex till 12 år (och 90 procent av
barnen mellan 13 och 18 år) uppges gå i skolan. Samtidigt är avhopp vanligt
och det förekommer uppgifter om att upp till 1,2 miljoner barn och ungdomar
i skolålder inte deltar i undervisning. Läskunnighet bland personer över 15 år är
enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) drygt 82 procent (81 procent för

kvinnor, 84 procent för män), medan motsvarande siffra i kategorin 15 till 24
år är 94 procent (med i princip försumbara skillnader mellan könen, till
flickors/kvinnors fördel). Tio procent av befolkningen saknar helt utbildning,
men andelen minskar.
Skolavgifter förekommer, liksom kostnader för skoluniform och transporter.
Utgångspunkten är att inget barn ska avvisas från skolan på grund av oförmåga
att betala, men möjligheten att ansöka om bidrag är förenat med byråkrati och
viss skamkänsla. Antalet avgiftsbefriade skolor ökar och sägs nu nå närmare
fem miljoner elever.
Samtidigt brottas utbildningssystemet med omfattande problem, inte minst när
det gäller kvaliteten på skolgången och kunskapsnivåerna hos eleverna. Det
råder stora skillnader mellan fattiga skolor på landsbygden och i townships å ena
sidan och mer resursstarka dito i och kring städerna å den andra. Utmaningarna
inkluderar det stora antalet barn (och lärare) som är smittade eller på andra sätt
påverkas av hiv/aids, bristande kvalifikationer hos och engagemang från
lärarna, val av undervisningsspråk, långa och osäkra skolvägar, avsaknaden av
skolböcker och bristen på infrastruktur i skolorna (2006 saknade t.ex. drygt
1 500 skolor toalett). Särskild uppmärksamhet har riktats mot det utbredda
våldet (inklusive sexuellt våld), både mellan elever och av lärare riktat mot
eleverna. I protest mot aviserade höjningar av avgifterna vid flera universitet
har flera demonstrationer med våldsamma inslag genomförts, under andra
halvan av 2007.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
En av Sydafrikas kanske största utmaningar är respekten av de
grundlagsskyddade ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Landet
placerar sig relativt långt ner i den sammanvägda statistiken: 121:a plats i FN:s
utvecklingsindex och 107:e plats i det jämställdhetsrelaterade indexet. Den
omfattande hiv/aids-pandemin bedöms vara en av de främsta anledningarna.
Grundlagen och lagstiftningen garanterar varje medborgare ett drägligt liv med
grundläggande behov tillgodosedda, men för en stor andel av befolkningen är

verkligheten annan. Det finns ingen nationell fattigdomsdefinition (även om en
sådan är under utarbetande) och årets sista månader har bjudit på en stundtals
infekterad debatt om faktiska levnadsförhållanden, trender och mätmetoder.
Regeringens egen bedömning är att drygt 43 procent av befolkningen 2006
levde på mindre än 3 000 kronor om året. Klyftan mellan rika och fattiga ligger
kvar på en mycket hög nivå..
Det senaste decenniet har omfattande satsningar gjorts som förbättrat livet för
miljontals sydafrikaner och bidragit till att frigöra landet från arvet från
apartheid. Cirka 80 procent av hushållen uppges idag ha tillgång till elektricitet
för belysning, 88 procent har tillgång till rent vatten och allt fler har acceptabla
sanitetsförhållanden. Mellan två och två och en halv miljon bostäder har byggts
under det statliga subventioneringsprogrammet. Samtidigt är eftersläpningarna
fortfarande stora. Det rapporteras också om att installerade vattenkranar stängs
av på grund av utebliven betalning för förbrukning och att det finns liknande
fall vad gäller tillgång tillelektricitet. Under året har ett stort antal, ibland
våldsamma, demonstrationer genomförts över bristen på tillhandahållande av
grundläggande tjänster och rättigheter. misstron mot förtroendevalda
lokalpolitiker och reguljära kanaler för medborgarinflytande och påverkan är
stor samt frustrationen över att inte känna sig konsulterad och informerad. .
Socialförsäkringssystemet (inkluderar barn-, vård- och fosterförälderbidrag,
bidrag för personer med funktionshinder eller invaliditetsbidrag samt
ålderspension) och når mer än tolv miljoner personer, en ökning om mer än 10
procent från föregående år. För många hushåll är socialbidragen den främsta
och ofta enda, inkomstkällan. Krav på dokumentation, inklusive födelsebevis
och id-handling, innebär svårigheter för vissa berättigade att få sina bidrag.
Kvinnor mellan 15 och 60 år respektive män på 65 år) faller inte inom någon
av ovanstående kategorier och det finns i princip inga möjligheter till statliga
bidrag, men det förs viss diskussion om införandet av ett allmänt,
behovsprövat bidrag.

FN:s specialrapportör för ändamålsenligt boende besökte Sydafrika under 2007
och lovordade då regeringen för det goda grundlagsskyddet och de genuina
ansträngningar som gjorts för att rätta till missförhållanden från apartheidtiden,
främja integration och motverka övergrepp. Bland de kvarvarande problemen
noterades bristen på instrument för genomförande av befintliga program, de
usla förhållandena som råder i tillfälliga bosättningar, där över tio procent av
befolkningen bor enligt den senaste undersökningen. Andra utmaningar
kopplade till boendet är förekomsten av regelvidriga vräkningar (bland annat i
städer och på jordbruksmark), tillkortakommanden i stödet till personer som
flyttats samt otillräckliga insatser för personer med särskilda behov.
MRkommissionen har genomfört öppna utfrågningar om vräkningar i relation till
rätten till boende. Specialrapportören om tillgång till mat lyfter fram Sydafrikas
grundlag som ett gott exempel när det gäller de ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheterna, inklusive rätten till mat och vatten.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Förhållandena för de sydafrikanska kvinnorna, i synnerhet svarta och färgade,
är i flera fall mer bekymmersamma än för män i motsvarande grupper. Trots
grundlagens starka skydd för, och betoning av, jämställdhet och jämlikhet
förekommer en utbredd diskriminering av kvinnor och i vissa fall flickor.
Sydafrika är i stora delar fortfarande ett patriarkaliskt samhälle med kulturellt
och religiöst rotade sedvänjor som bidrar till en relativt stereotyp inställning
och en traditionell syn på könsroller. Sexuella trakasserier förekommer.
Arbetslösheten för kvinnor är genomgående högre än för män och av de svarta
och färgade kvinnor som har anställning arbetar många inom yrken för vilka
det inte krävs någon särskild utbildning och med låg månadsinkomst. Kvinnors
ställning under den traditionella rätten och i många landsbygdsområden är
generellt svag. Grundlagsdomstolen har beslutat att äktenskap och
samboförhållanden under traditionell rätt ska ha samma arvsregler som
civilrättsliga. Flergiften förekommer, liksom hemgift.

I andra avseenden är Sydafrika något av ett föregångsland. Genom medvetna
satsningar och politiska beslut har kvinnors representation och inflytande ökat.
Av de 400 ledamöterna i nationalförsamlingen är 133 kvinnor (33 procent) och
267 män (67 procent). Talmannen, vice talmannen, ledaren för oppositionen i
parlamentet och landets vicepresident är samtliga kvinnor. Av 48 ministrar och
viceministrar är 20 kvinnor och 28 män. Fyra av nio provinser har kvinnliga
premiärministrar och på lokal nivå är fördelningen efter det senaste lokalvalet
40 procent kvinnor och 60 procent män, en klar förbättring jämfört med
tidigare år. Betydligt sämre ställt är det inom det traditionella ledarskapet.
Under året har det förts en debatt kring kvinnors ställning i näringslivet, där
representationen är lägre än i den offentliga sfären. Utöver, den genom
grundlagen etablerade, jämställdhetskommissionen finns inom presidentens
kontor ett särskilt kontor för samordning av jämställdhetsfrågor.
Flickor och kvinnor över 16 år har laglig rätt till abort fram till vecka 12,
varefter särskilt tillstånd krävs. Föräldraledigheten för kvinnor är fyra månader.
Mödradödligheten ligger enligt senaste statistiken på 124 av 100 000.
Våldet mot kvinnor och flickor fortsätter att vara mycket omfattande. Under
perioden april till september rapporterades nästan 23 000 våldtäkter, många
begångna inom ramen för ett förhållande. Mörkertalet i rapporteringen av
fysiska och psykiska övergrepp mot framför allt kvinnor, flickor och pojkar är
sannolikt mycket högt. Lagstiftningen om våld i hemmet använder en bred
definition av övergrepp, som inkluderar sexuella, verbala och ekonomiska
trakasserier samt psykisk förnedring. I många fall leder dock polisanmälningar
varken till åtal eller dom då de drabbade ofta möts av bristande förståelse och
kunskap i sina kontakter med polisen, rättsväsendet och, inte sällan, den egna
familjen. Lagen om sexualbrott har ändrats under året, vilket resulterat i en
utvidgad definition av våldtäkt (som nu gäller även bl.a. relationer mellan
personer av samma kön).
Prostitution är olagligt, men relativt vanligt förekommande. Sydafrika är ett
ursprungs-, transiterings- och mottagarland för handel med framför allt

kvinnor och flickor för sexuella och andra ändamål. Det saknas tillförlitlig
statistik, bland annat då det inte finns någon lagstiftning mot människohandel
(förövare döms istället enligt andra brottsrubriceringar). Ett lagförslag lär dock
vara under utarbetande. Handel med flickor och pojkar kriminaliseras genom
ny lagstiftning på barnområdet, vilken dock ännu inte har trätt i kraft.
15. Barnets rättigheter
Enligt grundlagen har alla barn rätt till mat, säkerhet, utbildning, grundläggande
hälso- och sjukvård samt socialhjälp. Barn under 15 år får inte anställas och
mellan 15 och 17 år krävs särskilda insatser för att skydda och tillvarata barnets
intressen. Detta till trots lever majoriteten av Sydafrikas flickor och pojkar
under oroväckande förhållanden präglade av fattigdom, barnaga och andra
övergrepp, brister i utbildningssystemet, hiv/aids och en del tvingas arbeta..
Arvet från apartheid slår fortfarande igenom och skillnaderna i möjligheter och
villkor för vita och svarta är mycket stora.
Det finns uppgifter om att två tredjedelar av Sydafrikas ungefär 18 miljoner
barn lever i hushåll med en total månadsinkomst (inklusive eventuella bidrag)
på motsvarande 1 200 kronor eller mindre. Många barn har begränsad tillgång
till mat och sanitet. År 2005 fanns enligt uppgift 3,4 miljoner barn som mist en
eller båda sina föräldrar och i ett stort antal hushåll är barn familjeöverhuvudet,
samtidigt som de ofta har svårt att hävda sin arvs- och äganderätt efter
föräldrarna.
Som på så många andra områden finns varierande statistik när det gäller
spädbarnsdödlighet (mellan 48 och 55 av 1 000 barn) och barnadödlighet
(mellan 58 upp till drygt 100 av 1000 barn). FN:s barnfond UNICEF har under
året uttryckt stor oro över den negativa trenden där Sydafrika, framför allt på
grund av hiv/aids-pandemin, är ett av de få länder som haft en stigande
barnadödlighet sedan mitten av nittiotalet. Drygt tio procent av alla dödsfall i
landet sker i ålderskategorin upp till fem år.
Det behovsprövade socialförsäkringsskyddet inkluderar barnbidrag för barn
upp till 14 år (200 kronor per barn och månad), ersättning till fosterföräldrar

(620 kronor per månad) samt för vård av barn med funktionshinder (870
kronor per månad). Det finns behovsberättigade som inte får tillgång till sina
bidrag, bland annat på grund av bristande dokumentation och information. Av
dem som nås av barnbidraget, som ofta delas av ett flertal individer, uppskattar
regeringen att närmare 60 procent ändå lever under svåra omständigheter. Det
pågår en diskussion om att höja barnbidragsåldern.
Barn fortsätter att vara särskilt utsatta för våldsbrott och sexuella övergrepp
och ungefär 40 procent av de rapporterade våldtäkterna begås mot barn
(framför allt mot flickor). Det finns också uppgifter om att förövarna inte
sällan själva är barn eller ungdomar. Barnaga är genom lag avskaffat i skolan
och andra offentliga inrättningar, men är fortfarande vanligt förekommande.
En ny tilläggslagstiftning på barnområdet har antagits efter intensiv debatt, inte
minst kring den nu strukna paragrafen om förbud mot barnaga i hemmet.
Lagen, som kan väntas träda ikraft under 2008, har välkomnats som ett
instrument för bland annat. förstärkt rätt till skydd och omvårdnad.
Behandlingen av tilläggslagstiftning för rättsväsendets hantering av barn
fortgår. Väl antagen väntas den bland annat innebära att
straffmyndighetsåldern höjs från sju till tio år. Enligt hittillsvarande rättspraxis
kan barn upp till 14 år enbart ställas till svars för sina handlingar om det kan
visas att barnet har tillräcklig mognad. I oktober 2007 satt närmare 2 100 barn
under 18 år (fyra barn under 14 år) i fängelse, varav nästan 1 200 i väntan på
rättegång. Medan de som dömts i allt högre grad placeras på separata
institutioner tvingas de som är frihetsberövade i avvaktan på rättegång ofta och i strid med regelverket - dela utrymme med vuxna, vilket bland annat
resulterar i allvarliga risker för övergrepp.
Sexuellt utnyttjande av barn är förbjuden, men handel med barn för bland
annat sexuella ändamål förekommer. Flickor är den mest utsatta gruppen, men
också pojkar drabbas. Omskärelse förekommer inom vissa grupper och leder
inte sällan till allvarliga skador eller ibland även till dödsfall.) I vissa områden på
landsbygden förekommer fortfarande könsstympning av flickor, dock i
begränsad omfattning.

Inom presidentkansliet finns en enhet för frågor som rör barns rättigheter.

religion eller trosinriktning.

Kontoret kritiseras dock stundtals av bland andra företrädare för det civila
samhället. Även den särskilds ungdomskommission, vars uppdrag inkluderar
genomförande av vissa ungdomsprogram samt bevakning lagstiftningsbehov
och efterlevnaden av internationella förpliktelser, har varit föremål för kritik.
Det finns ett antal enskilda organisationer som arbetar för att främja och stärka
respekten för barnets rättigheter.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Grundlagen förbjuder diskriminering på grund av kön och sexuell läggning,
och homosexuella har rätt att ingå partnerskap och att adoptera, men det finns
en relativt utbredd homofobi i stora delar av landet. Ett antal organisationer
arbetar med genusfrågor, könsrelaterat våld och rättigheter för bland andra
homo-, bi- och transsexuella. I slutet av 2006 antogs en ny lag som ger par
oavsett sexuell läggning möjlighet att ingå partnerskap eller äktenskap
(borgerligt eller kyrkligt). Lagstiftningen föregicks av intensiv debatt,
demonstrationer och andra protestyttringar mot homosexuella. Under de
senaste åren har ett antal våldsbrott mot lesbiska kvinnor uppmärksammats
och specialrapportören om våld mot kvinnor har uttryckt sin oro över dessa
fall, som inte enbart kan ses som enskilda incidenter.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Sydafrika har sex större folkgrupper (San-folken, Nama-samhällena, Griqua
och Khoisan) som betecknar sig som urfolk, även om grundlagen inte ger dem
någon officiell status som sådana. De har i princip samma rättigheter och
tillgång till grundläggande sociala tjänster men tenderar att bli marginaliserade,
bland annat då de ofta tillhör de fattigare delarna av samhället. Den särskilda
kommissionen för främjandet och skyddet av kulturella, religiösa och språkliga
gruppers rättigheter ses av många som svag. FN:s specialrapportör för urfolk
har efter sitt besök 2005 rekommenderat att urfolk erkänns officiellt i
grundlagen, att Sydafrika ratificerar ILO-konvention 169 om ur- och stamfolk,
att en särskild översyn görs av urfolkens landkrav och landrättigheter samt att
det utvecklas särskilda indikatorer för dessa gruppers utveckling.
Den sydafrikanska MR-kommissionen har i en skuggrapport riktat kritik mot
att landets rapportering till konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD) varit ofullständig och i delar inaktuell. SAHRC
pekar också på förekomsten av främlingsfientlighet gentemot framför allt
personer från andra afrikanska länder. Problemen återfinns både bland
allmänheten och bland myndigheter och andra offentliga institutioner. Flera
attitydundersökningar stärker denna bild som underblåses av att medierna
ibland rapporterar med rasistiska förtecken, särskilt i fråga om brottslighet och
tillgång till sysselsättning.
Det bedöms inte föreligga någon egentlig risk för diskriminering på grund av

18. Flyktingars rättigheter
Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR finns idag runt 37 000 flyktingar (från
framför all DR Kongo och Somalia) och 137 000 asylsökande (merparten från
Zimbabwe och DRK) i Sydafrika. Landet har att därtill att hantera ett ökande
antal ekonomiska migranter samt personer som av andra anledningar och
ibland på olaglig väg söker sig in från framför allt grannländerna. Det saknas
tillförlitlig statistik över den olagliga invandringen.
Den stora bredden av flyktingar och motiv för asyl försvårar en ändamålsenlig
handläggning av statusbestämning, en situation som förstärks av
kompetensbrist, underbemanning och fall av korruption. Det finns
uppskattningsvis 110 000 asylsökande som väntar på avgörande och siffran
väntas stiga till följd av det ökande antalet nyinkomna ärenden.
Inrikesdepartementet får kritik för godtycklig hantering och brister i
mottagarprocedurer. Förhållandena på landets förläggningar för asylsökanden
och flyktingar är ofta undermåliga. En av landets högre domstolar har förklarat
procedurerna vid två stora mottagarförläggningar som grundlagsvidriga. Det
förekommer rapporter om att asylsökanden och flyktingar utan nödvändig

dokumentation trakasseras av polis, liksom om att frihetsberövande och
deportering inte sker i enlighet med regelverket. Flera organisationer har
fortsatt att rikta uppmärksamhet mot svåra förhållanden för, våldsamma
övergrepp mot, och i många fall deportering av det stora antalet personer från
Zimbabwe som söker sig till Sydafrika. En annan grupp som identifierats som
särskilt utsatt med ett svagt skydd är migrantarbetare.
Ansvariga myndigheter sägs vidta åtgärder för att komma till rätta med
problemen, men den bekymmersamma situationen lyfts av flera organisationer
fram som en av de större utmaningarna för den sydafrikanska regeringen och
respekten för de mänskliga rättigheterna.
19. Funktionshindrades rättigheter
Ungefär fyra procent av landets befolkning har någon form av funktionshinder
(framförallt i form av nedsatt rörelseförmåga). Exkluderingen av personer med
funktionshinder har varit omfattande, men idag finns en medvetenhet och
uttalad politik för att öka dessa personers representation och deltagande inom
alla samhällsområden. Kännedomen om dessa rättigheter, liksom om den
lagstadgade skyldigheten att till exempel säkerställa tillträde till byggnader, är
låg. Barn och ungdomar med funktionshinder eller särskilda behov får inte
alltid det stöd de behöver från utbildningsväsendet.
Grundlagen förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder, men en
majoritet uppges fortfarande vara utestängda från arbetsmarknaden trots
regeringens försök att tillförsäkra deras rättigheter inom alla statsfinansierade
projekt. Utvecklingen mot målet att två procent av de offentliganställda ska
vara personer med funktionshinder går mycket långsamt, och det senaste året
till och med bakåt.
I presidentkansliet finns ett kontor för samordning i bl.a. lagstiftningsfrågor
och övervakning av efterlevnaden av policybeslut.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det civila samhället är livskraftigt och lämnar tydliga avtryck i den offentliga
debatten, liksom i det konkreta arbetet för att främja respekten för de
mänskliga rättigheterna. Ett stort antal oberoende nationella och internationella
enskilda organisationer verkar i landet och många universitet har MR- och
folkrättsinstitutioner. De mindre samhällsbaserade organisationerna spelar
centrala roller för att erbjuda grundläggande tjänster till fattigare medborgare.
Vid sidan av de organiserade aktörerna finns flera mer eller mindre löst
sammansatta nätverk och proteströrelser. Flera enskilda organisationerna är
medlemmar av paraplyorganisationen South African NGO Council
(SANGOCO).
Regeringen har ett antal olika samverkansorgan för dialog med det civila
samhället, men dessa får stundom kritik för att inte utgöra verkliga mekanismer
för inflytande och samverkan. Samtidigt utgör de enskilda organisationerna en
av de viktigare drivkrafterna för att flytta fram positionera och kräva ett
tydligare ledarskap i kampen mot hiv/aids. Det har riktats kritik mot den
regeringens arbete med granskningen av Sydafrika inom NEPAD (African Peer
Review Mechanism), för att inte i tillräcklig utsträckning inkludera företrädare
för civilsamhället. Flera organisationer uttrycker också oro över regeringens
ibland negativa hållning till de delar av det civila samhället som genom
demonstrationer och andra aktiviteter riktar kritik mot politiken och dess
genomförande.
Det råder generellt relativt goda förutsättningar för enskilda organisationer och
andra icke-statliga aktörer att bedriva verksamhet och skapa opinion. På senare
tid har de ekonomiska förutsättningarna för vissa organisationer dock
försämrats, då biståndsgivare ofta väljer att samarbeta direkt med regeringen
eller drar tillbaka sitt stöd till förmån för andra länder.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett stort antal FN-organ med mandat som rör de mänskliga rättigheterna

verkar i Sydafrika. Det gemensamma ramverket för FN:s utvecklingssamarbete
för perioden 2007 till 2014 prioriterar insatser för fattigdomsbekämpning och
samhällsutveckling som ska komma hela befolkningen till del. Ramverket
bygger på regeringens egna prioriteringar för den aktuella perioden. FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter har ett regionalt kontor för södra
Afrika i Pretoria och FN:s flyktinghögkommissariat samarbetar med regeringen
för att genom bl.a. utbildning och kapacitetsstärkande förbättra
mottagarprocedurer. EU-kommissionen och flertalet medlemsstater har
program till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter.
Det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet (100 miljoner kronor år 2007) ska
bidra till att bekämpa fattigdom genom att bl.a. främja demokrati och god
samhällsstyrning, bekämpa hiv/aids samt bidra till fred, säkerhet och samarbete
i regionen. Svenska bidrag har lämnats till insatser för att förebygga hiv/aids
och ge stöd till personer som är infekterade eller på andra sätt drabbade, stödja
regeringens arbete för kvinnors deltagande i samhället och för att utarbeta en
särskild lagstiftning för barn. Dessutom har svenska bidrag lämnats till att
utbilda poliskåren, motverka könsbaserat våld och främja yttrandefriheten
genom kulturinsatser, liksom till andra områden av relevans för de mänskliga
rättigheterna. Flera svenska och svenskfinansierade enskilda organisationer
finns på plats i landet och bedriver påverkansarbete och projekt inom områden
som barnets rättigheter och rätten till en tillfredsställande levnadsstandard.
Också inom det bredare samarbetet mellan Sydafrika och Sverige, manifesterat
genom en binationell kommission, behandlas frågor av relevans för främjandet
av de mänskliga rättigheterna, såsom hälsa, sysselsättning och utbildning, samt
ekonomisk och social utveckling.

Mänskliga rättigheter i Lesotho 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Lesothos grundlag har ett långtgående skydd för de medborgerliga och
politiska rättigheterna. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna
anges i grundlagen som icke-bindande s.k. policyprinciper i ett separat kapitel
skiljt från rättighetskatalogen. Lesotho värnar även lokala sedvänjor och
traditioner och det finns en sedvanerätt som i vissa delar tillämpas oberoende
av det ordinarie rättsväsendet. Detta parallella kvasijudiciella system
komplicerar situationen för de mänskliga rättigheternas upprätthållande; till
exempel tillvaratas inte kvinnors rättigheter i sedvanerätten i samma
utsträckning som i ordinarie lag.
Vad gäller de ekonomiska och sociala rättigheterna är det svårt för ett av
världens minst utvecklade länder att erbjuda arbete, god utbildning och
hälsovård till alla sina medborgare. Många bor dessutom i avlägsna bergsbyar.
Lesotho lider av en av de högsta hiv/aids-nivåerna i världen, vilket får negativt
genomslag på i stort sett alla områden i samhället. Kvinnor är särskilt utsatta,
liksom barn. Gruppen föräldralösa barn stiger kraftigt och utgör en stor
samhällsekonomisk utmaning. Den utbredda förekomsten av aids har fört ner
medellivslängden till knappt 43 år, vilket är bland de lägsta i världen. Det finns
en insikt om att landets hela existens är i fara om man inte får bukt med
hiv/aids-pandemin. Ett av världens mest ambitiösa hiv/aids-kampanjer
lanserade sent 2005, men begränsade resurser har försenat genomförandet.
Inrikespolitiskt har det varit turbulent i Lesotho efter valet i februari.
Oppositionens protester mot mandatfördelningen i parlamentet har lett till en
infekterad konflikt mellan regering och opposition, som lett till
utegångsförbud, oro för statskupp, påståenden om olagliga arresteringar samt
beskjutning av såväl oppositionsledare som ministrar.

Andra problemområden är polisvåld, långsamma juridiska processer och dåliga
förhållanden i fängelserna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Lesotho har anslutit sig till följande centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR).
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR) och
dess första fakultativa tilläggsprotokoll om enskild klagorätt (CCPROP1),
men däremot ej dess andra fakultativa tilläggsprotokoll om
avskaffande av dödsstraffet.
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD).
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) samt det fakultativa tilläggsprotokollet om enskild klagorätt
(CEDAW-OP).
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt CRC-OP-AC
(tilläggsprotokoll om barn i väpnad konflikt) och CRC-OP-SC
(tilläggsprotokoll om handel med barn, barnprostitution och
pornografi).
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT), men däremot ej det fakultativa
tilläggsprotokollet.
- Romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen (ICC).
- Flyktingkonventionen.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter.
Lesotho har reserverat sig mot artikel 2 i CEDAW, i vilken signatärerna
fördömer alla former av diskriminering mot kvinnor, med hänvisning till att
denna artikel strider mot Lesothos successionsordning vad gäller kungahuset
och traditionella ledare.
Vissa konventioner har implementerats i nationell lagstiftning, till exempel en
lag som skyddar barnets rättigheter. Det råder dock viss eftersläpning på andra

rättsområden. Landet inkommer ofta sent med rapporter till de olika
FNkommittéerna.
För närvarande är ett tiotal rapporter utestående.
För arbetet på området förbereder Justitieministeriet etablerandet av en
nationell kommission för de mänskliga rättigheterna. Regeringen har under året
lämnat ett förslag till parlamentet om en ändring i grundlagen för
kommissionens inrättande.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Grundlagen förbjuder att en människa berövas livet, men undantar från
förbudet handlingar som, även om de skulle leda till en persons död, sker i
självförsvar eller för att upprätthålla lag och ordning. Dödsstraff är undantaget
från förbudet. Tortyr och annan omänsklig behandling är förbjudet utan några
som helst undantag. Emellertid finns trovärdiga rapporter om att polisen och
säkerhetsstyrkor tagit till övervåld mot civila. Satsningar sker på bättre
utbildning för poliser, där mänskliga rättigheter särskilt uppmärksammas.
Efter nästan ett decennium fritt från politiska våldsamheter har de senaste åren
attacker skett mot ledande politiker, i ett par fall med dödlig utgång. I juni 2006
mördades Bereng Sekhonyana, före detta vice partiledare för oppositionspartiet
Basotho National Party (BNP) och tidigare samma år blev utrikesminister
Monyane Moleleki under mystiska omständigheter skjuten i armen.
Efter valet i februari följde en turbulent tid med anklagelser från oppositionen
mot regeringspartiet om manipulering av antalet platser i parlamentet.
Oroligheterna kulminerade i juni då Tom Thabane, ledare för
oppositionspartiet ABC, besköts i sitt hem med kulspruteeld. Fem misstänkta
soldater, som utpekades vara sympatisörer till Thabane, uppges ha bortförts av
armén eller säkerhetstjänsten till okänd plats där de skall ha torterats.
Regeringen utfärdade även utegångsförbud i juni som kom att vara i en vecka.

Under denna tid finns vittnesmål om övervåld från polis och militär.
Lesothos ombudsman (se avsnitt 6) sammanfattade i en rapport förra året,
efter att ha besökt 51 fängelser, att fängelserna är överfulla och de sanitära
förhållanden bristande. Fångarna saknar sängar och maten är näringsfattig.
Efter ombudsmannens rapport har villkoren förbättrats något.
I fängelserna hålls kvinnor åtskilda från män och det finns särskilda
ungdomsfängelser. Besökskommittéer bestående av representanter från kyrkan,
traditionella ledare, företagsvärlden, advokater och andra äger rätt att besöka
fängelserna utan föregående anmälan. Även Internationella rödakorskommittén
besöker fängelser i landet två gånger om året. Hiv/aids-förekomsten är hög
och antalet fångar som dör i fängelserna har stigit de senaste åren. För att
minska smittspridningen erbjuder Lesotho, som andra nation i Afrika, gratis
kondomer på fängelserna.
Inga uppgifter finns om politiska fångar.
Lesotho har ännu inte lämnat in sin första rapport under UNCAT som skulle
ha ingetts 2002.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är tillåtet enligt Criminal Procedure and Evidence Act från 1981.
Dödsdom kan inte meddelas av lägre domstol än högsta domstolen (High
Court). Verkställighet sker genom hängning. Kungen kan på ansökan benåda
dödsdömda eller omvandla deras straff.
Brott som kan leda till dödsstraff är mord, landsförräderi och våldtäkt.
Undantagna är personer under 18 år och gravida kvinnor. Det finns inte något
officiellt moratorium, men fram till i år hade ingen dödsdom utfärdats sedan
tidigt 1990-tal. I september dömdes en 42-årig man till döden för mord, men
straffet har inte verkställts. Lesotho lade i FN:s generalförsamling ner sin röst
vid omröstningen i december om ett moratorium på dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Den personliga friheten är god. Fri rörlighet råder inom landets gränser och

medborgarna äger rätt att resa utomlands. Med undantag för de fem soldater
som bortfördes (se avsnitt 3), finns inga rapporter om godtyckliga
frihetsberövanden eller ofrivilliga försvinnanden under året.
En arresterad person skall omgående upplysas om vad han står anklagad för.
Inom 48 timmar skall frihetsberövandet underställas domstol för prövning.
Någon bortre tidsgräns för frihetsberövande i avvaktan på rättegång finns inte.
På grund av den stora anhopningen brottmål (cirka 6000 stycken) kan
häktestiderna ofta uppgå till flera månader och, i vissa fall år. Domare kritiseras
för alltför lättvindliga omhäktningar. För att korta ned väntetiderna har en
särskild lag antagits om skyndsam målhantering, vilken har lett till en 30procentig minskning av antalet häktade. För den som kan betala är frigivning
mot borgen ett alternativ.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
I Lesotho finns det två parallella rättsystem, ett byggt på konventionella lagar
och ett på sedvänja. Sedvanerätten tillämpas inte med grundlagen som grund
och ger därför individer ett sämre skydd för deras mänskliga rättigheter. Detta
drabbar främst kvinnor och svaga grupper i samhället.
Rättsväsendet består av en appellationsdomstol som sammanträder en gång i
halvåret, en högsta domstol (High Court) samt ett antal motsvarande
tingsrätter. Parallellt finns även ett antal lokala domstolar som tillämpar
sedvanerätten. Det finns militärdomstolar, vilka endast har jurisdiktion för mål
med militär anknytning.
Enligt grundlagen ska rättsväsendet vara oberoende, vilket respekteras
generellt. Det civila samhället har dock i några fall anklagat domstolarna för att
vara partiska till regeringens förmån och fall av korruption mellan advokater
och domstolspersonal har rapporterats. Generellt har dock landets
juristväsende ett gott anseende och juristerna är aktiva i samhällsdebatten.
Frihetsberövade personer misstänkta för brott har rätt att skaffa sig advokat.
För mindre bemedlade ska kostnadsfria ombud erbjudas av staten eller
frivilligorganisationer. Barn kan dömas till fängelse från 12 års ålder.

Det finns en ombudsmannainstitution, vilken också regleras i grundlagen, dit
enskilda kan anmäla företrädare för regering och myndigheter för bland annat
brott mot mänskliga rättigheter. Ombudsmannen gör en undersökning och
föreslår åtgärder där så är befogat. Klagomålen har under de senaste åren ökat
kraftigt, vilket till huvudsak sägs bero på administrativa brister i
statsförvaltningen.
7. Straffrihet
Polisen är ofta ineffektiv och många brott, även av allvarligt slag som mord,
lagförs inte. Straffrihet för personal från polisen och säkerhetsstyrkor för
övervåld mot civila är ett problem, men det förekommer ändå att poliser blir
åtalade och dömda för dessa brott. Det finns en enhet inom justitieministeriet
dit enskilda kan anmäla övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Dessa
ärenden kan sedan skickas vidare till en granskningsnämnd inom polisen som
utreder incidenter bland den egna personalen. Under 2005 inkom 17 klagomål
från allmänheten.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen föreskriver yttrande- och pressfrihet. Denna respekteras i
allmänhet, men granskade makthavare är ofta snara att driva förtalsmål mot
medier. Det finns flera oberoende tidningar som intar en regeringskritisk
hållning, den mest etablerade är Public Eye. Det finns en regeringskontrollerad
radio- och TV-kanal, men inga privatägda TV-stationer. Ingen av de fem
privata radiokanalerna är landstäckande, som den statliga radion.
Ett problem är att tidningar och etermedier inte når stora delar av den
befolkning som bor i de otillgängliga bergsområdena, dels på grund av
fattigdomen, dels eftersom delar av landet befinner sig i radioskugga. Endast
53 av 1000 personer äger en radioapparat.
Internationella, främst sydafrikanska, tidningar, radio- och TV-kanaler är
lättillgängliga i stadsområdena. Internet är tillgängligt utan restriktioner via
privata distributörer, men används av endast en procent av befolkningen.
Grundlagen föreskriver förenings- och religionsfrihet och man behöver inget

särskilt tillstånd för fredliga demonstrationer så länge man meddelar polisen i
förväg. Som arbetare har man rätt att ansluta sig till eller bilda fackföreningar
utan särskilt tillstånd. Däremot är det förbjudet för tjänstemän att ansluta sig
till eller bilda formella fackföreningar (se avsnitt 10).
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lesotho är en grundlagsfäst monarki men kungen, Letsie III, har endast
ceremoniella uppgifter. Den verkställande makten ligger hos premiärministern,
Pakalitha Mosisili, ledare för det största partiet Lesotho Congress for
Democracy (LCD). Allmän rösträtt tillämpas i parlamentsvalen som äger rum
vart femte år, senast i februari i år.
Lesotho tillämpar sedan 2002 en blandning av majoritetsval och proportionell
fördelning. Av parlamentets 120 mandat, fördelas 80 enligt
majoritetsvalsprincipen och resterande 40 fördelas proportionellt i förhållande
till respektive partis röster i hela riket. Vid fördelning av de proportionella
mandaten sker avräkning för de mandat partierna erhållit enligt
majoritetsvalsprincipen.
Parlamentet består av ett underhus som har 120 ledamöter, samt ett överhus,
senaten, som består av dels 11 rådgivare som utses av kungen på inrådan av
premiärministern, dels 22 regionala stamhövdingar. Regeringspartiet LCD fick i
valet 82 mandat och har ensam majoritet i underhuset. Det största
oppositionspartiet, ABC, fick 27 mandat. Övriga sju oppositionspartier fick
endast några enstaka mandat vardera.
Enligt internationella observatörer var valet fredligt, fritt och transparent.
Oppositionen hävdade emellertid att LCD, genom en allians med ett
oppositionsparti, otillbörligt gynnats med 21 mandat. Man krävde därför att
dessa mandat skulle omallokeras till oppositionen, något som LCD vägrade.
Detta fick till följd att oppositionen ordnade protestaktioner. Oroligheterna
kulminerade som ovan nämnts i juni med beskjutning av höga politiker och
utegångsförbud, vilket dock upphörde efter en vecka. Frågan om
mandatfördelningen är under bedömning i domstol, men oppositionen anser

att domstolen partisk och fortsätter därför, med varierande framgång, att
anordna protestaktioner som strejker och demonstrationer.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering i arbetslivet på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion med
mera är förbjudet enligt lag, vilket i princip respekteras. Däremot är
arbetsförhållandena ofta undermåliga. Den höga arbetslösheten på 35 till 45
procent innebär att arbetsgivarna kan hålla nere lönerna. Lagstadgad minimilön
för outbildade arbetare uppgår till motsvarande 700 kr i månaden. Det är
vanligt att inkomsten drygas ut genom remitteringar från släktingar i Sydafrika.
Bland kvinnor är även prostitution en inte ovanlig källa till extra medel.
Arbetstidsregler (45 timmar per vecka), rätt till semester (12 dagar per år) och
sjuklön respekteras inte alltid.
Det finns en arbetsdomstol, som dock bara har en domare och därför tar upp
fall med 1 till 2 års försening. Det finns också en arbetsmiljömyndighet, Labor
Commission som arbetar mer effektivt och som utarbetar riktlinjer för
arbetsplatsinspektion i samarbete med Internationella arbetsorganisationen
(ILO). Arbetsministeriet har uppgraderat sin enhet för dylika inspektioner.
Arbetsgivarna är aktiva att utarbeta egna riktlinjer för att förbättra de anställdas
villkor.
Arbetare har rätt att fritt ansluta sig till och bilda fackföreningar, men
strejkrätten är begränsad. Tjänstemän är förvägrade dessa rättigheter och får
heller inte löneförhandla. ILO för en dialog med regeringen för att få en
förbättring till stånd.
Fackföreningarna är svaga och representerar bara ca tio procent av
arbetskraften. Av den manliga arbetskraften i Lesotho arbetar 13 procent i
guld- och kolgruvor i Sydafrika och majoriteten av dessa har anslutit sig till
sydafrikanska fackföreningar.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Enligt grundlagen skall regeringens politik ge alla medborgare god hälsovård,
men ambitionen har ännu inte uppfyllts. Fortfarande är framför allt
befolkningen i de otillgängliga bergsområdena eftersatt. Denna är också särskilt
sårbar på grund av livsmedelskrisen och hiv/aids-epidemin.
De senaste officiella siffrorna talar om en hiv/aids-nivå på 23 procent, vilket är
tredje högst i världen. Den höga förekomsten av aids har lett till att
medellivslängden är knappt 43 år, vilket är bland de lägsta i världen.
Hiv/aids-frågan är en av de allra viktigaste på regeringens dagordning. I syfte
att minska sjukdomens stigmatisering lanserades i slutet av 2005 en ambitiös
kampanj "Know your HIV status" . Målet är att samtliga invånare vid ett
hembesök skall erbjudas ett gratis hiv-test före utgången av innevarande år.
Kampanjen, som inleddes med att premiärminister Mosisili testade sig, har
dock på grund av bristande resurser försenats i sitt genomförande.
Programmet för bromsmediciner har motsvarande problem. Det finns endast
en läkare på 10 000 personer. Behovet av internationellt bistånd för hiv/
aidsarbetet är stort.
De offentliga utgifterna för hälsosektorn ökade från 8 procent till 11,4 procent
för innevarande år. I syfte att förbättra tillgängligheten av den allmänna
sjukvården har regeringen och organisationen Christian Health Association of
Lesotho undertecknat en avsiktsförklaring om hälsovård. En av nyheterna är
att avgifter till primärvården försvinner från 2008.
12. Rätten till utbildning
Grundläggande utbildning prioriteras av regeringen och landet förväntas uppnå
FN:s millenniemål på området. Skolgången på lågstadiet är gratis och planen är
att utsträcka den fria undervisningen till årskurs tio. Andelen läs- och
skrivkunniga är 82 procent, vilket är högt för regionen.
Grundskoleutbildning är dock inte obligatorisk och ungefär 25 procent av

barnen går inte i skolan. Problemet är störst på landsbygden, där barnen
behövs för familjeförsörjningen eller där föräldrarna inte har råd med
skoluniform och andra utgifter. Fler pojkar än flickor uteblir från
undervisningen, vilket bland annat beror på att pojkar på landsbygden enligt
traditionen skall vakta boskap. Problemen förstärks av hiv/aids-epidemin som
leder till att barn ofta blir föräldralösa och därefter själva måste svara för sin
försörjning.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Lesotho rankas som nummer 138 av 177 länder i FN:s utvecklingssindex.
Enligt FN:s bedömning lever 56 procent av befolkningen under
fattigdomsstrecket (< 2 US-dollar/dag).
Under 2007 drabbades jordbruket av svår torka. Bostadsbeståndet klarade sig
relativt väl, men den inhemska spannmålsproduktionen gjorde stora förluster.
Behovet av internationell mathjälp förväntas därför att växa. Så mycket som en
fjärdedel av befolkningen bedöms riskera matbrist. Problemet med torka är en
paradox då vatten är en av det bergiga Lesothos främsta naturtillgångar. Oklara
landrättigheter leder dock till att nödvändiga investeringar för konstbevattning
uteblir. Jordbrukets låga produktivitet förklaras även av att en stor del av
lantarbetarna är fysiskt försvagade av hiv/aids.
Arbetslösheten är, enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 35-45 procent och
har stigit genom personalneddragningar i de sydafrikanska gruvorna. Även
textilindustrin, som sysselsätter 45 000 personer, står inför nedmontering på
grund av konkurrensen från billigare länder.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Icke-diskriminering är inskriven i grundlagen, men fram till så sent som förra
året ansågs en gift kvinna vara omyndig och inte ha rätt att ingå kontrakt vad
gällde arbete, företagande eller utbildning utan sin makes samtycke. Hon kunde

inte heller åberopa det civila rättssystemet eller polisanmäla utan sin makes
tillåtelse. Denna omyndighetsstatus har dock genom lagen om gifta kvinnors
rättshandlingsförmåga, antagen av parlamentet i november 2006, upphört.
Kvinnorepresentationen är i regeringen 30 procent och parlamentet 15
procent. Vid lokalvalen 2005 tillämpades för första gången en kvoteringsregel
som krävde minst 30 procent kvinnorepresentation; utfallet blev 58 procent.
Kvinnors genomsnittslön är 39 procent av männens.
Våld mot kvinnor, ofta i hemmet, är ett utbrett problem. Alltfler röster tar
emellertid avstånd från kvinnovåld och medvetenheten växer långsamt i
samhällslivet. Trots detta är benägenheten att polisanmäla förövarna låg och
brotten lagförs sällan.
Våldtäkt är ett brott med en minimipåföljd om fem år. Även sexuellt ofredande
är straffbart. Antalet rapporterade våldtäkter ökar kraftigt. Under de tre första
månaderna 2006 anmäldes lika många fall, knappt 500, som för hela 2005.
Enligt polisen är orsaken till ökningen främst resultatet av
kvinnorättsorganisationers kampanj för att stötta kvinnor att rapportera
brottet.
Människohandel och prostitution, vilket främst drabbar kvinnor, är växande
problem som ännu inte förbjudits specifikt i lag.
15. Barnets rättigheter
Barn under 15 år utgör uppemot 40 procent av Lesothos befolkning.
Spädbarnsdödligheten är 63 barn på 1000, vilken är en halvering sedan 1970.
Nästan 10 procent av barnen dör innan de fyllt fem.
Hiv/aids slår hårt mot barnen, dels genom att de själva lider hög risk att födas
med viruset, dels genom att de tidigt blir föräldralösa och måste ta ansvar för
sin egen försörjning. Den senare gruppen uppgår till mellan 100-200.000 barn,
vilket motsvarar en tiondel av hela landets befolkning. Regeringen har inga
inrättningar för föräldralösa barn utan det är i första hand mor- och

farföräldrar som förväntas ta ansvar. Regeringen har i flera år arbetat på en
nationell politik, men det är oklart om och när den kan antas.
Minimiåldern för arbete inom industri och affärsverksamhet är 15 år, men barn
under 14 år återfinns inom många familjeägda företag. På landsbygden arbetar
många småpojkar, en del så unga som 4 till 5 år, med att vakta familjens
boskap. Många unga flickor som flyttar till städerna för arbete hamnar lätt i
prostitution.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lesothos befolkning är i stort sett homogen och tillhör till 98 procent samma
etniska grupp, basotho. 90 procent är kristna och av dessa är cirka 70 procent
katoliker. Övriga består av muslimer, ateister eller är animister. Det råder viss
främlingsfientlighet gentemot kinesiska näringsidkare. Spänningarna har dock
ekonomiska, snarare än rasistiska, förtecken.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Grundlagen förbjuder diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, språk,
religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social tillhörighet eller
annan status. Det sistnämnda uttrycket torde innefatta även sexuell läggning.
Ingen förföljelse av homo-, bi- eller transsexuella har noterats. Diskussioner
har förts om att tillåta homoäktenskap, men inga beslut i den riktningen har
ännu tagits.
18 Flyktingars rättigheter
Lagen föreskriver rätt till asyl och flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention,
men inga flyktingar har kommit till Lesotho sedan 1994. Det finns inga
rapporter om utgående flyktingar, men det är inte uteslutet att människor söker
sig utomlands, främst till Sydafrika, som en följd av livsmedelskrisen.
19. Funktionshindrades rättigheter
Diskriminering av personer med funktionshinder är olaglig och regler finns för
handikappanpassning av offentliga byggnader. I praktiken finns dock stora

problem för funktionshindrade personer att delta på lika villkor i samhällslivet.
Den höga arbetslösheten gör det extra svårt för personer med funktionshinder
att ta sig in på arbetsmarknaden. Nedvärderande attityder, särskilt mot
personer med psykiska funktionshinder, är inte ovanliga. Hiv/aids-sjuka lider
av utbredd stigmatisering. Regeringen har nyligen aviserat att man överväger
anslutning till den nya konventionen om funktionshindrades rättigheter.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett antal nationella och internationella organisationer som arbetar
med mänskliga rättigheter. Dessa kan oftast verka utan att regeringen söker
inskränka på verksamheten.
Paraplyorganisationen Lesotho Council of NGO’s (LCN) samordnar alla
organisationer och leder vissa samordnade insatser, bland annat i samarbete
med UNDP. LCN har regelbundna möten om aktuella frågor rörande
mänskliga rättigheter med de politiska partierna, kyrkan, traditionella ledare och
andra aktörer. LCN sökte en medlarroll i konflikten mellan regering och
opposition efter valet i februari.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN:s arbete i Lesotho för de mänskliga rättigheterna är relativt begränsat och
sköts i huvudsak från kontoren i Pretoria. FN:s barnfond (UNICEF), UNDP
och FN:s program för hiv/aids-insatser (UNAIDS) är aktiva i landet. Som en
följd av livsmedelskrisen genomför flera organisationer även humanitära
insatser däribland FN:s världslivsmedelsprogram WFP, Röda Korset/Röda
Halvmånen och Rädda Barnen.
Många organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter lider av brist på
resurser, vilket bland annat beror på att det utländska biståndet har minskat
kraftigt sedan början av 90-talet. Idag utgör biståndet mindre än två procent av
BNP. De viktigaste givarländerna är Irland, Tyskland, Storbritannien och
Cypern. EU-kommissionen kommer i EDF 10 (European Development Fund)

för 2008-2013 att kraftigt öka sitt bistånd till 136 MEUR. EU-kommissionen
bedriver dock inga program mänskliga rättigheter och demokrati. Tyskland
stöder en organisation på området Transformation Resource Centre. Irland
arbetar med demokratifrågor genom stöd till parlamentet och
ombudsmannainstitutet.
Sverige driver för närvarande inga bilaterala program i Lesotho, utan stöder
landet indirekt via FN, EU och regionala institutioner.

Mänskliga rättigheter i Seychellerna 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Seychellerna har cirka 80 000 invånare utspridda på över 100 öar. Regeringen
visar i allmänhet en vilja att efterleva de mänskliga rättigheterna även om det
finns problem på vissa områden. De grundläggande konventionerna har
ratificerats. Det finns kritik om bristande tillgång för oppositionen till det
statliga tv- och radiobolaget. Domstolarna är ineffektiva, saknar resurser och
det anses att politiska påtryckningar förekommer. Det finns också uppgifter
om att polisen använder våld mot gripna personer. En uppmärksammad
händelse i oktober 2006 när polis brutalt slog ned demonstranter utanför
parlamentet som ville ha ökad pressfrihet har behandlas i en
undersökningskommission. Slutrapporten kom under hösten 2007 och där
finns bl.a. rekommendationer om sändningstillstånd, att en oberoende
kommission för de mänskliga rättigheterna ska inrättas och att polisen skall
utbildas om respekt för de mänskliga rättigheterna.
Våld inom familjen och mot kvinnor är ett allvarligt problem. Regeringen
lägger stor vikt vid att skapa ett socialt skyddsnät för att täcka hela
befolkningens grundläggande behov. Utbildning och hälsovård är fri och
tillgänglig för alla. När det gäller det politiska utrymmet går
demokratiseringsprocessen framåt om än långsamt.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Seychellerna har ratificerat de flesta centrala konventioner om de mänskliga
rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
samt de två tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och avskaffandet
av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).

- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW). Tilläggsprotokollet om enskild klagorätt har undertecknats
men ännu inte ratificerats.
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning (CAT), dock inte det fakultativa
tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC). De två fakultativa
tilläggsprotokollen om barn i väpnad konflikt respektive handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi har undertecknats men ännu
inte ratificerats.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
Seychellerna har undertecknat Romstadgan för Internationella
brottmålsdomstolen (ICC) men inte ratificerat den. Frågan om ratificering har
varit uppe flera gånger med beslut inte fattats. Seychellerna har ratificerat den
afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter. Rapporteringen till
FN:s övervakningskommittéer är bristfällig. Seychellerna har rapporterat en
gång avseende CRC men har inte svarat på frågor och kommentarer med
anledning av denna rapport. I övrigt har landet inte uppfyllt rapporteringskrav.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Grundlagen förbjuder uttryckligen tortyr. Det förekommer dock rapporter om
att säkerhetsstyrkor och polis skall ha agerat brutalt mot personer som gripits.
Det finns inga rapporter om av statsmakten sanktionerade politiska mord eller
avrättningar. Det finns inte heller några uppgifter om försvinnanden.
Förhållandena på landets största fängelse, Long Island Prison, är mycket
spartanska. Fängelset är överbelagt. Det har förekommit rapporter om att
fångar skall ha behandlats illa av fångvårdspersonal.
4. Dödsstraff
Dödstraff förekommer ej.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Grundlagen föreskriver att en misstänkt måste ställas inför en domare inom 24
timmar. Det rapporteras dock om att säkerhetsstyrkorna godtyckligt arresterar
personer före helger för att undvika nämnda regel. Rapporter finns om att flera
personer, med begränsad framgång, har ansökt om stämning mot polisen för
olagliga arresteringar.
Det fanns inga rapporter om politiska fångar eller om politiskt motiverade
försvinnanden.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det förekommer kritik av rättsväsendet och dess oberoende. Regeringen har
kontroll av tillsättningar av domare och åklagare. Det finns uppfattningar i
landet om att domstolarna inte är opartiska och att de kan utnyttjas i politiska
syften. De är också ineffektiva och saknar tillräckliga resurser. Bilden är inte
entydig; det finns också exempel på god rättskipning.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter om att straffrihet är vanligt, men väl att straffrihet kan
förekomma på grund av bristande opartiskhet i domstolarna.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen föreskriver med vissa undantag yttrande- och pressfrihet. Dessa
rättigheter är dock i praktiken till viss del begränsade genom civila
domstolsprocesser som med lätthet kan initieras för att straffa journalister för
påstådda förolämpningar.
Regeringen har i det närmaste monopol på medieområdet såsom ägare till tvoch
radiobolaget samt också den enda dagliga tidningen The Nation. Det finns
utbredd kritik av statsägda mediers bristande neutralitet i rapporteringen under
de senaste årens valrörelser Det finns endast två oppositionstidningar av
betydelse i omlopp, Regar och Weekly. Den förstnämnda tvingades stänga en
period efter presidentvalet 2006 på grund av trakasserier. Licensavgifterna för
att starta TV- och radiostationer är höga, vilket förhindrar etablerandet av

privata alternativ.
Grundlagen föreskriver organisations- och mötesfrihet. Dessa rättigheter
respekteras generellt. Polisen har dock i några fall vägrat att ge tillstånd till
oppositionspartiet Seychelles National Party (SNP) för att genomföra
offentliga möten. En demonstration hölls utan tillstånd i oktober 2006 av SNP
utanför parlamentet i samband med att ändringar i medialagen debatterades.
Partiet vill ha en lagändring för att tillförsäkra att oppositionen får tillgång till
sändningstid i statliga etermedier. Polisen agerade brutalt med gummikulor och
tårgas för att bryta upp demonstrationen och ett antal oppositionspolitiker
skadades. Presidenten tillsatte en kommission för att utreda händelsen som
uppmärksammades internationellt. Oppositionen bojkottade parlamentsarbetet
under perioden 3 oktober 2006 till 15 mars 2007.
Kommissionen har under hösten slutfört sitt arbete och producerat en rapport
överlämnades till presidenten den 31 oktober 2007. Den innehåller 37
rekommendationer av vilka 30 rör polisen och sändningsfrågor och övriga sju
grundlagen, lagstiftning och mänskliga rättigheter. Det rekommenderas bl.a. att
en oberoende kommission för de mänskliga rättigheterna ska inrättas, att
polisen skall utbildas om respekt för de mänskliga rättigheterna och i hur man
kontrollerar folksamlingar.
Internet är tillgängligt utan några kända inskränkningar.
Religionsfrihet föreskrivs i grundlagen och respekteras i praktiken.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Flerpartisystem infördes 1993. De senaste parlamentsvalen hölls i maj 2007 för
en fyraårig mandatperiod. Regeringspartiet Seychelles People's Progressive
Front (SPPF) erhöll 23 av de 34 platserna medan oppositionspartiet Seychelles
National Party (SNP) fick resterande 11 platser. Under 2006 genomfördes
presidentval och James Michel valdes till president för en femårsperiod. Denne
var tidigare vicepresident men hade trätt in som president 2004 när France
Albert René, vald 2001, frivilligt avgick.

Presidenten och SPPF har en mycket dominerande ställning. Organisationen
Freedom House ger Seychellerna betyget ”delvis fritt”.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Seychellerna har ratificerat Internationella arbetsorganisationen ILO:s åtta
centrala konventioner om de mänskliga rättigheterna. Diskriminering på
arbetsmarknaden är förbjuden. Det finns dock rapporter om att gästarbetare
från bland annat Indien och Filippinerna får lägre lön och tvingas arbeta längre
tid än andra.
Arbetslösheten är relativt hög. Att organisera sig i fackföreningar är tillåtet.
Strejk är olagligt utan ett på förhand erhållet godkännande från
polismyndigheten. Lagstiftningen förbjuder tvångsarbete och det finns inga
rapporter om att detta skulle förekomma, med delvis undantag enligt
föregående stycke.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Regeringen har under lång tid hävdat att hälsovård är en mänsklig rättighet och
att den bör vara tillgänglig för hela befolkningen. Den politik som drivits på
området har resulterat i längre livslängd och minskad barndödlighet.
Medellivslängden är för närvarande 67 år för män och 78 för kvinnor.
Pensionsåldern är 63 år och äldrevården gratis. De senaste åren har dock allt
mer kritik framförts över brister inom hälsovården.
12. Rätten till utbildning
Regeringen har under flera år prioriterat utbildningssektorn och skolgången är
gratis. Detta har resulterat i att uppskattningsvis 90 procent av befolkningen
idag kan läsa och skriva. Målsättningen är att helt utrota analfabetism till år
2020. För universitetsstudier är man hänvisad till att söka sig utomlands.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Regeringen har uttalat en vilja att tillförsäkra befolkningens grundläggande

behov. Utbildning och hälsovård är fri och tillgänglig för alla. Gällande
bostadsplanering syftar till att säkerställa att ingen seychellier ska vara hemlös.
Ungefär en tredjedel av budgeten går åt att finansiera de sociala tjänster som
alla har tillgång till på hälso- och utbildningsområdet. Frågetecken har rests om
kvaliteten i såväl utbildnings- som hälsosektorn. Oppositionen menar att ett
helt avgiftsfritt system i längden inte är hållbart. Välbärgade seychellier vänder
sig utomlands för sjukvård på grund av bristerna i kvaliteten. Dessa skulle t.ex.
kunna betala för sig vilket skulle kunna leda till en behövlig kvalitetshöjning.
Det finns dessutom uppgifter om att offentliga medel inte alltid används på
bästa sätt. Seychellerna har i år halkat ned från plats 47 förra året till 50 av 177
länder i UNDP:s utvecklingsindex.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor på Seychellerna har samma rättigheter som männen. Pojkar och
flickor har samma tillgång till utbildning och är i stort sett jämnt representerade
på alla nivåer i utbildningsväsendet. Kvinnor är dock alltjämt
underrepresenterade i olika beslutsfattande funktioner i samhället. Ungefär 25
procent av parlamentsledamöterna är kvinnor.
Våld inom familjen och mot kvinnor är ett allvarligt problem. Endast enstaka
fall blir föremål för domstolsprövning.
15. Barnets rättigheter
På utbildningsområdet kan noteras att avgiftsfri förskola har införts från tre års
ålder. Därutöver är det avgiftsfri obligatorisk skolgång upp till 16 års ålder.
Även utbildning på gymnasienivå är avgiftsfri. Gällande lagstiftning på
Seychellerna skyddar barn mot våld och andra övergrepp. Av statistik och
pressrapporter framgår att våldtäkt mot flickor under 15 år är ett problem. Det
fanns också kritik om brister beträffande polisutredningar av påstådd
barnmisshandel.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
De tidigare stora skillnaderna i utbildningsnivå mellan kreoler och medborgare
av europeiskt och asiatiskt ursprung fortsätter att minska. Detta sker genom att
alla har tillgång till utbildning på lika villkor. Kreolerna är i allmänhet idag väl
integrerade i samhället.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Situationen för homo- och bisexuella och transpersoner är oklar. I princip ska
de inte diskrimineras, men enkönade par får t.ex. inte ingå äktenskap. Några
säkra uppgifter om homo-, bi- eller transsexuellas situation på Seychellerna har
inte funnits att tillgå.
18. Flyktingars rättigheter
Det finns inga rapporter om tvångsvis avvisning av flyktingar tillbaka till ett
land där det föreligger risk för förföljelse.
19. Funktionshindrades rättigheter
De finns inte någon lagstiftning för att tillförsäkra personer med
funktionshinder möjlighet att nyttja offentliga transportmedel eller att få
tillgång till offentliga tjänster och allmänna byggnader. Samtidigt fanns det inga
rapporter om att funktionshindrade personer utsattes för direkt diskriminering
vad avser till exempel utbildning, arbete och bostad.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett litet antal lokala organisationer som tillåts verka utan
inskränkningar från statens sida. Den enda registrerade organisationen för de
mänskliga rättigheterna, Center for Rights and Development (CEFRAD) har
under 2005 och 2006 genomfört en serie om nio seminarier för
regeringstjänstemän och representanter för det civila samhället, om mänskliga
rättigheter. Organisationen verkar för att en nationell kommissionen för de
mänskliga rättigheterna liksom val- respektive
korruptionsbekämpningskommissioner ska upprättas. Under 2007

samarbetade CEFRAD med polisen för att stävja förekomsten av lätta vapen.
Organisationen är också aktiv inom den regionala samarbetsorganisationen
Regional Centre on Small Arms and Light Weapons (RECSA), med säte i
Nairobi, som arbetar med uppföljning av FN:s handlingsprogram för lätta
vapen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sverige har inte något samarbete med Seychellerna för de mänskliga
rättigheterna. EU-kommissionen har i år beslutat om stöd till
kapacitetsuppbyggnad rörande olika aspekter av respekt för de mänskliga
rättigheterna och skall arbeta med polisen, domstolsväsendet, medier och det
civila samhället om detta. Programmet har ännu inte inletts

Mänskliga rättigheter i Mauritius 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för de mänskliga rättigheterna på ön Mauritius uppges överlag vara
god. Kvinnans situation är dock eftersatt och diskriminering av kvinnor
förekommer.
Rapporter om polisbrutalitet förekommer, med inslag av våld och
omänsklig behandling i häkten och vid gripanden.
Mauritius är ett mångkulturellt samhälle med inslag av medborgare av indisk
härkomst, kreoler (afrikanskt ursprung), kineser och franskmauritier. Våld i
hemmet är vanligt och det förekommer uppgifter om att så många som drygt
80 procent av kvinnorna i Mauritius någon gång varit utsatta för fysiska
övergrepp.
Dessa brott får sällan rättsliga påföljder.
Mauritius har sedan självständigheten ansetts vara ett av Afrikas fungerande
demokratiska statsskick. Maktrelationen och balansen mellan de politiska
institutionerna är god och rättsväsendet anses vara oberoende och fungera väl.
Efter valet 2005 har andelen kvinnor tredubblats i nationalförsamlingen och
två av 20 personer i regeringen är kvinnor. Alltsedan 1970-talet har landet haft
en årlig ekonomisk tillväxt på omkring fem procent och levnadsstandarden är
förhållandevis god. Det finns en väl utvecklad offentlig sektor, med bland
annat avgiftsfri sjukvård och grundskola. Grundskolan är obligatorisk upp till
16 års ålder.
Statsmakten har försökt förespråka mänskliga rättigheter inom polisväsendet.
Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (NHRC) är aktiv mot
polisvåld och rapporterar vidare för åtgärder av det legala systemet. Det finns
också en ombudsman för barnens rättigheter.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Mauritius har ratificerat följande konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1973, samt dess första
fakultativa protokoll om enskild klagorätt, 1973. Det andra fakultativa
protokollet om avskaffande av dödsstraffet har dock inte ratificerats
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR),
1973
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD),
1972
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW), 1984 samt undertecknat dess fakultativa protokoll om
enskild klagorätt under 2001
- Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), 1992 och dess
fakultativa protokoll 2005
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), 1990 samt undertecknat de två fakultativa protokollen 2001
- Den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, 1992.
Protokollen om etablerandet av en afrikansk domstol för mänskliga och
folkens rättigheter, 2003. Protokollet om kvinnors rättigheter i Afrika är
endast undertecknat (1998)
- AU:s konvention om barnets rättigheter och välfärd, African Union
Convention on African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 1992
- AU:s konvention om flyktingar i Afrika, African Union Convention on
OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa,
är undertecknat (1969)
- Den afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning, African
Union Convention on African Charter on Democracy, Elections and Governance

som adopterats av AU 2007, är ännu inte undertecknad av Mauritius.
Stadgan effektueras 30 dager efter det 15:e landet ratificerat. Tio länder
har hittills undertecknat
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC), 2002
- Mauritius har inte tillträtt 1951 års flyktingkonvention eller dess
fakultativa protokoll från 1967
Till Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter har
Mauritius endast inlämnat sin första rapport 1994 och inte vartannat år som
förutsätts. Mauritius har rapporterat till samtliga FN:s konventionskommittéer,
men överlag uppvisar Mauritius en svag rapporteringsuppfyllelse. För
närvarande ligger landet efter med åtta rapporter. År 2004 rapporterade man till
CEDAW-, CRC- och ICCPR-kommittéerna vars instrument man tillträtt, dock
med viss eftersläpning. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har också
framfört kritik om att Mauritius inte i tillräckligt hög grad införlivat ICCPR
i den nationella lagstiftningen.
Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter besökte
Mauritius 2006. Sådana besök genomförs för att övervaka situationen för
mänskliga rättigheterna i staterna som ratificerat den afrikanska stadgan om
mänskliga rättigheter och för att främja agendan genom dialog. Rapporten från
augusti 2006 ger rekommendationer åt regeringen, de politiska partierna,
givarna och enskilda organisationer.

dömts är påföljden vanligtvis lätta böter. Under 2006 inträffade ett fall där en
anhållen avled efter misshandel av polis. Fallet är ännu inte avslutat.
Försök har gjorts från statsmaktens sida att förespråka mänskliga rättigheter
inom polisväsendet och vissa försök till förbättringar har gjorts vid landets
häkten. Landets strafflagsstiftning har bestämmelser mot tortyr utförd av
tjänsteman och vissa uppmärksammade fall av misshandel har varit uppe i
rätten under senare år. Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter
(NHRC) är aktiv mot polisvåld och rapporterar vidare för åtgärder av polisoch
rättsväsendet. Av de 179 rapporterade fallen som kom till NHRC 2006
rörde 116 fall våld av polis.
Landets fängelser har problem med överbeläggning, men uppfyller i stort
internationella standarder. Bristande kapacitet i rättsväsendet har inneburit att
fångar vid vissa tillfällen har fått sitta fyra år i väntan på rättegång.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades i Mauritius 1995.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Inga rapporter om godtyckliga frihetsberövanden finns. Inga restriktioner kring
resor föreligger och medborgare uppges kunna erhålla pass utan problem.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Ingen information om av statsmakten sanktionerade politiska mord, avrättningar
eller försvinnanden föreligger. Det finns inga uppgifter om att slaveri
förekommer i Mauritius.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet är oberoende och rättssystemet anses generellt fungera väl.
Landets domstolsväsende består av förstainstansdomstolar (Magistrate Court),
besvärsdomstol (High Court) och Högsta domstolen (Supreme Court). Ett
domslut i Högsta domstolen kan överklagas till Judicial Committee i London.
Ordföranden i Högsta domstolen utses av presidenten efter samråd med
premiärministern samt ledaren för oppositionen. Justitiekommittén
(Committee of Justice) beslutar om tillsättande och avsättande av domare.

Rapporter om polisbrutalitet förekommer, med inslag av våld och omänsklig
behandling vid gripanden samt i arrestlokaler och fängelser. Tortyr har använts
vid polisförhör. Flera av dessa brott leder aldrig till åtal och i fall där någon

Det finns såväl en ombudsman för barnens rättigheter, som en nationell
kommission för mänskliga rättigheter (NHRC). Kommissionen består av en
ordförande, som är en före detta domare i högsta domstolen, och tre jurister.

Kommissionen kan endast avge rekommendationer och inte själv ta fall till
domstol eller utdöma böter.
Det finns en anti-terroristlag, dock har ingen arresterats med hänvisning till
denna lag.
Rapporter om korruption förekommer och anmälningar kan göras till en
oberoende kommission mot korruption. Under 2006 dömdes en polis till ett
års fängelse för mutbrott.
Män och kvinnor har i princip samma tillgång till rättsväsendet. Staten verkar
för att tillgodose allas rätt att företrädas av advokat i domstol.
7. Straffrihet
Straffrihet har inte ansetts vara ett problem i Mauritius, även om många fall av
misstänkt polisvåld inte leder till åtal (se avsnitt 3).
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Enligt författningen råder yttrande-, tryck-, förenings-, församlings- och
religionsfrihet i Mauritius. Rätten att ansluta sig till politiska och fackliga
organisationer, liksom till religiösa samfund, respekteras. Politiska partier och
fackförbund är många och aktiva. De tre största religionsinriktningarna på ön
är hinduism, katolicism och islam.
Medierna är oberoende och ingen censur förekommer. På 1980-talet infördes
vissa begränsningar för medier, som till exempel förbud att trycka uppgifter
som ansågs skada presidenten. Förbudet verkar dock inte ha haft en praktiskt
inskränkande effekt och den allmänna uppfattningen är att pressfrihet råder.
Det finns fyra dagstidningar, tolv veckovisa tidningar och tre privata
radiostationer som alla bedöms vara oberoende och regimkritiska. TV-kanalerna
är statliga.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Mauritius har sedan självständigheten 1968 ansetts vara ett av Afrikas få

fungerande flerpartisystem. Landet är en republik sedan 1992. Vart femte år
sker allmänna val till nationalförsamlingen, som i sin tur utser president och
premiärminister för en period av fem år.
Nationalförsamlingen har sjuttio ledamöter, varav sextiotvå är valbara. De
övriga åtta är utjämningsmandat för att säkerställa representation från de
största etniska grupperna (hinduer, muslimer, kineser och övriga). Detta system
fastslogs i författningen vid tiden för oberoendet för att undvika motsättningar
och orättvis representation mellan de dominerande folkgrupperna.
Demokratins spelregler respekteras i Mauritius. Maktrelationen och balansen
mellan de politiska institutionerna är goda. Allt sedan självständigheten har öns
politik karakteriserats av olika partiallianser och maktskiften. Oppositionens
ledare har en etablerad och erkänd roll. Mauritius fick 2003 sin förste ickehinduiske premiärminister, Paul Bérenger, som är vit franskmauritier. Bérenger
förlorade valet 2005 till Navin Ramgoolam, ledare för partiet Alliance Sociale,
som också har majoritet i nationalförsamlingen.
Mauritius styrs av Alliance Sociale, som efter tilläggsmandat erhöll 42 platser i
nationalförsamlingen. I nationalförsamlingen är Alliance Sociale representerade
av 36 ledamöter från Arbetarpartiet samt två ledamöter vardera från tre olika
mindre partier – PMXD (Mauritian Party of Xavier Duval), MMSM (Mauritian
Militant Social Movement) och MSD (Mouvement Socialiste Democrate). Den
tidigare regerande koalitionen MMM/MSM, bestående av Mauritius socialistiska
rörelse (MSM) och Mauritius militanta rörelse (MMM), samt ytterligare ett
mindre parti (PMSD – Mauritian Social Democratic Party) erhöll sammanlagt
24 platser. Därutöver finns ytterligare två mindre partier representerade med
två ledamöter vardera. De olika partierna skiljer sig framför allt åt genom de
etniska grupperna de representerar och inte främst ideologiskt. Arbetarpartiet
har sitt största stöd bland hinduer från högre kaster, MSM främst bland hinduer,
de kinesiska och franskmauritiska minoriteterna. MMM stöds av muslimerna
och PMSD av kreolerna. Valdeltagandet är högt; i valet till nationalförsamlingen
2005 röstade 81,5 procent av den röstberättigade befolkningen.

Finansiering av politiska partier har orsakat skandaler under senare år, vilket
har aktualiserat behovet av ett regelverk på området. Ingen skillnad råder
mellan kvinnors och mäns valdeltagande. Det finns dock få kvinnor på ledande
poster i politiken. Andelen kvinnor i nationalförsamlingen ökade dock betydligt,
från fyra till tolv efter det senaste valet. Två av regeringens 20 ministrar är
kvinnor.

fackligt organiserad. Det finns sammanlagt ungefär 350 fackförbund som
organiserar 115 000 arbetare. Kvinnors deltagande är lågt. Det gäller även för
exportprocesszonerna – där cirka 65 000 personer arbetar, men bara omkring
10 procent är fackligt organiserade. Obligatorisk medling infördes på 1990-talet
och regeringen har rätt att ingripa och avgöra arbetstvister. Polis och
säkerhetsstyrkor saknar rätt att vara fackligt organiserade.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslösheten, som traditionellt varit låg, har stigit något under de senaste
åren och beräknades ligga på cirka 11 procent 2005. Andelen utländska
arbetare inom industrin har ökat till följd av brist på välutbildad arbetskraft. De
flesta arbetar inom industri och tjänstesektorn. En minimilön fastställs av
regeringen.

Tvångsarbete förekommer inte. Mauritius har ratificerat samtliga Internationella
arbetsorganisationen ILO: s åtta grundläggande konventioner om mänskliga
rättigheter.

Lönerna för de flesta arbetstagarna ligger dock betydligt högre än denna
minimilön på grund av brist på arbetskraft och effektiva fackföreningar. I
exportprocesszonerna (det vill säga de ekonomiska frizonerna) är lönerna lägre.
Kvinnor utgör ungefär en femtedel av arbetskraften och återfinns främst inom
lågavlönade yrken, som till exempel textilindustrin. Kvinnors arbetslöshet är
dubbelt så hög som mäns.
Mauritius är ett mångkulturellt samhälle där de olika befolkningsgrupperna
återfinns i arbetsmarknadens olika yrkeskategorier. Indierna dominerar i antal
(knappt 70 procent av befolkningen) och återfinns främst inom högavlönade
yrken samt i den politiska toppen och i offentlig förvaltning. De stora
sockerplantagerna ägs också i stor utsträckning av indierna. I den privata sektorn
återfinns främst medborgare med europeiska rötter. Inom handel är den
muslimska befolkningen dominerande och många butiker ägs även av kineser.
Lågstatusyrken tenderar att utföras av kreolerna, som ursprungligen härstammar
från de afrikanska slavarna. Denna indelning grundar sig troligen mer på
invanda sociala strukturer än på en medveten politiskt baserad diskriminering.
Fackföreningsrätten respekteras och cirka en tredjedel av arbetskraften är

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Relativt omfattande offentlig verksamhet bedrivs, med väl utbyggd och avgiftsfri
hälsovård. Standarden bedöms vara god. Ön har femton statliga sjukhus och
en mängd sjukvårdskliniker. Ett antal privata kliniker finns, men för avancerad
sjukvård som till exempel kirurgi hänvisas invånarna till de bättre statliga
sjukhusen.
Det råder en generell brist på högutbildad sjukvårdspersonal. Bristen
förväntas dock minska de närmaste åren till följd av ett ökande antal
utexaminerade läkare.
För alla hälsorelaterade indikatorer i millennieutvecklingsmålen ligger Mauritius
långt bättre till än genomsnittet för övriga Afrika. Barnadödligheten är 15 barn
per 1 000 födda, och den förväntade livslängden är 75 år för kvinnor och 69 år
för män, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Förekomsten av hiv/aids är
lägre än i de flesta länder i väst och andelen smittade uppgick år 2005 till 0,6
procent. Runt 700 personer har insjuknat i aids. Tillgång till dricksvatten
omfattar alla, och sanitära anläggningar uppges vara väl fungerande. Både
malaria och polio har utrotats på ön. Redan 1998 var fetma ett nationellt
hälsoproblem enligt WHO. Bland de vanligaste dödsorsakerna återfinns så
kallade livsstilssjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.

12. Rätten till utbildning
Grundutbildning är obligatorisk och all utbildning upp till 16 års ålder är
avgiftsfri.
Mer än 90 procent av alla barn i skolåldern går i grundskolan, varav
ungefär lika många flickor som pojkar. Fler flickor än pojkar klarar att ta sin
examen vid slutet av grundskolan och i dag läser fler flickor än pojkar vidare
efter secondary school. 85 procent av eleverna är läs- och skrivkunniga.
Trots avgiftsfri grundskola fortsätter situationen att vara svår för barn från
fattiga familjer. Dessa har ofta svårt att klara undervisningen och ett av skälen
till detta har varit att undervisningen sker på franska och engelska − inte deras
modersmål kreol. Regeringen har dock vidtagit åtgärder i syfte att öka
användandet av kreol i skolorna och dessutom infört fria transporter till och från
skolan.
Trots detta är avhopp från skolan vanligt i de fattiga områdena, vilket har
skapat en grupp av barn i tolvårsåldern som befinner sig utanför skolsystemet.
Några strukturer för att ta hand om dessa barn finns ännu inte.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Sedan 1970-talet har Mauritius haft en årlig ekonomisk tillväxt på över fem
procent och levnadsstandarden är förhållandevis god. Landet har ungefär fem
gånger så hög inkomst per person som Afrika i genomsnitt. Den offentliga
sektorn är väl utbyggd. Statliga socialbidrag och pensioner betalas ut. Hela
befolkningen har tillgång till dricksvatten.
På grund av den höga medelinkomsten i Mauritius pågår en sänkning av
biståndet. Regeringen måste följaktligen successivt ta över hela det finansiella
ansvaret för den fattiga delen av befolkningen. Till följd av avregleringen inom
världshandeln står landet också inför en omstrukturering av den så viktiga
sockersektorn. Fortfarande råder stora löneskillnader mellan kvinnor och män.

enligt UNDP (FN:s utvecklingsprogram).
Statliga bostadsbyggen pågår sedan en tid. I stället för subventionerade hyror
erbjuds den fattigare delen av befolkningen att köpa sina hus genom en
tjugofemårig avbetalningsplan med låg månadskostnad. Basfödan ris
subventioneras av staten.
Levnadsstandarden på den lilla ön Rodrigues är betydligt lägre än på huvudön.
Ett särskilt ministerium finns inrättat för att tillgodose dessa invånares specifika
behov och två platser i nationalförsamlingen är tilldelade representanter för
öns befolkning.
Enligt den senaste FN-rapporten om mänsklig utveckling ligger Mauritius på
plats 65 av 177 rankade länder. När det gäller utvecklingen för kvinnor toppar
man listan bland länderna i Afrika söder om Sahara. Mauritius får generellt
goda vitsord för utbildnings- och hälsovårdssektorerna.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnans situation är eftersatt och diskriminering förekommer. Efterlevnaden
av lagen för att skydda kvinnans och barnets rättigheter är bristfällig. Kvinnors
löner motsvarar generellt endast en tredjedel av mäns. Våld i hemmet och
våldtäkt inom äktenskapet är förbjudet enligt lag. Trots detta är våld i hemmet
ett utbrett problem. Det förekommer uppgifter om att så många som drygt 80
procent av kvinnorna i Mauritius någon gång varit utsatta för fysiska övergrepp.
Dessa brott anmäls sällan och får sällan rättsliga påföljder. Det finns
även uppgifter om att antalet våldtäkter ökat i Mauritius de senaste åren. Abort
är förbjudet, även då kvinnans liv är i fara. Krafter bland den muslimska
befolkningen har försökt få muslimsk lag erkänd, men det har hittills inte skett.
Trots det löper den delvis parallellt med nationella lagar.
Enligt ministeriet för kvinnors rättigheter, barnets utveckling och familjefrågor.

Cirka fem procent av befolkningen var undernärda mellan 2002 och 2004

åtnjuter kvinnor ytterst begränsat ekonomiskt och politiskt inflytande i
Mauritius.

I en studie utförd av bland annat FN beräknades antalet prostituerade
barn samma år till 2 600.

Motstånd finns mot att öka kvinnors inflytande i detta mångkulturella
samhälle men andelen kvinnor i nationalförsamlingen ökade dock starkt vid
senaste valet 2005.

Mauritius andra rapport om efterlevnaden av barnkonventionen har tillställts
barnrättskonventionen.

Kvinnlig könsstympning utförs såvitt det är känt inte i Mauritius. Det finns
heller inga rapporter om hedersmord.
15. Barnets rättigheter
Regeringen betonar barnens välfärd inom olika områden. Det finns en
barnombudsman och en särskild barnutvecklingsenhet på kvinnoministeriet. Ett
nationellt barnråd har skapats som plattform för samarbete mellan
myndigheterna och frivilligorganisationerna. Enligt FN:s barnfond (UNICEF) är
situationen för barn i Mauritius förhållandevis god. UNICEF menar dock att
det råder bristande nationell kapacitet att handskas med förekomsten av
övergrepp och sexuellt utnyttjande av barn.
Barnarbete är förbjudet enligt lagen, men förekommer i viss utsträckning. Den
obligatoriska skolgången upp till 16 år minskar möjligheterna till barnarbete.
Enligt officiella källor var 1 600 barn mellan 12 och 14 år i arbete eller
arbetssökande år 2000. Myndigheterna utför inspektioner och under 2005
rapporterades 19 fall av barnarbete.
Barnmisshandel och sexuellt utnyttjade av barn uppges förekomma, dock i
begränsad omfattning. En rapport från 1998 visade att barnprostitution var ett
problem i Mauritius. Som en följd av rapporten säger sig regeringen prioritera
förebyggande åtgärder mot och utredning av misstänkta fall av barnprostitution.
I december 2002 tog regeringen beslut om en femårig åtgärdsplan, med
ett antal rekommendationer med syfte att bekämpa förekomsten av
barnprostitution.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Inga rapporter om systematisk diskriminering av en minoritetsgrupp
förekommer.
Knappt 70 procent av invånarna är av indisk härkomst, 27 procent är
kreoler (det vill säga av afrikanskt ursprung), 3 procent är kineser och 2 procent
franskmauritier. Dessa lever överlag i fredlig samexistens.
En stor andel av kreolerna lever dock i fattigdom och rapporter förekommer
om viss diskriminering. Mauritius har haft en kreolsk president och därefter en
vit premiärminister med rötter i Frankrike. Den nuvarande premiärministern,
Navin Ramgoolam, har indiskt ursprung.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är tabubelagt och uppmärksammas överlag inte offentligt. Det
finns ingen tillgänglig information om diskriminering från statens sida.
18 Flyktingars rättigheter
Mauritius har inte ratificerat 1951 års flyktingkonvention eller dess protokoll
från 1967. Mauritius tar inte heller emot några flyktingar. Det skäl som anges är
att landet är för litet. Däremot finns ett behov av arbetskraft och lämpliga
sökanden kan därför erhålla tvååriga arbetstillstånd.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen lag som kräver att arbetsplatser ska vara handikappanpassade,
men arbetsplatser med över 35 anställda ska enligt lagen reservera tre procent
av tjänsterna till personer med funktionshinder. I ett tjugotal skolor har lärare

tränats för att kunna integrera barn med funktionshinder i undervisningen.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det civila samhället är aktivt och väletablerat. Den allmänna bedömningen är
att enskilda organisationer kan arbeta fritt och att de har inflytande i samhället.
Regeringen samråder med det civila samhällets organisationer under särskilda
beredningsprocesser.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett fåtal biståndsinsatser relaterade till mänskliga rättigheter genomförs i
Mauritius. EU har finansierat utbildning i mänskliga rättigheter för poliser. Den
goda ekonomiska utvecklingen i Mauritius har gjort att landet inte är föremål
för bistånd i nämnvärd omfattning.

Mänskliga rättigheter i Komorerna 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Komorerna är en demokrati i utveckling och regeringen visar i allmänhet en vilja
att respektera medborgarnas mänskliga rättigheter. Det finns dock vissa områden
som särskilt ger anledning till oro; förhållandena i fängelserna, begränsningar i
religionsfriheten, korruptionen, diskriminering av kvinnor, samt utnyttjandet av
barn och barnarbete. Inga direkta framsteg har gjorts sedan föregående år, men
situationen har heller inte försämrats.
Grundlagen från 2001 garanterar flertalet mänskliga rättigheter och innebär en
rättslig förstärkning. Flera grundläggande konventioner rörande mänskliga
rättigheter har dock ännu ej ratificerats. Beroende på att det saknas resurser
förekommer det brister avseende grundläggande rättigheter. Reformer av
rättsväsendet håller dock på att genomföras. Rätten till mötesfrihet respekteras
generellt och pressen förefaller i stort sett vara fri. Det finns inskränkningar i
religionsfriheten och utbildnings- och hälsosektorerna är underutvecklade och i
stort behov av stöd.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Komorerna har ratificerat eller anslutit sig till:
− Konventionen mot avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
− Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.
Tilläggsprotokollet om enskild klagorätt har ännu inte undertecknats.
− Konventionen om barnets rättigheter har ratificerats. Frågan om tillträde till de
båda tilläggsprotokollen om barn i väpnade konflikter respektive handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi sägs ha behandlats i parlamentet men
har ännu inte undertecknats.
− Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC).
− Den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter.

Komorerna har varken undertecknat eller ratificerat konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter eller Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga
ställning. Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning undertecknades den 22 september 2000 men har
ännu inte ratificerats.
Komorerna har endast rapporterat till FN:s konventionskommittéer vid ett
tillfälle, nämligen inom ramen för barnkonventionen 1998. En
uppföljningsrapport har enligt uppgift inlämnats under 2006, men är ännu inte
registrerad.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Komorernas grundlag förbjuder tortyr och annan omänsklig behandling. Inga
rapporter om tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling eller
bestraffning har noterats under året. Det finns heller inga rapporter om ofrivilliga
försvinnanden.
Förhållandena i fängelserna sägs dock vara svåra. Enligt uppgift finns det
ambitioner att förbättra fängelsemiljön.
4. Dödsstraff
Lagstiftningen föreskriver dödsstraff för vissa grövre brott. Det finns inga
rapporter om verkställighet eller att någon skulle ha dömts till dödsstraff under år
2007. Någon märkbar inhemsk opinion mot dödsstraffet finns inte.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Grundlagen förbjuder godtyckliga frihetsberövanden och det förekommer inga
uppgifter om sådana. Det föreligger inga rapporter om politiska fångar. Inrikes
eller utrikes resebegränsningar föreligger inte.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Grundlagen föreskriver ett oberoende domstolsväsende. Det finns emellertid

under tidigare år exempel på påverkan från president och regering. Brister i
rättsäkerhet är också förknippade med bristande resurser inom rättsväsendet,
såväl personella som materiella. Det finns ytterst få advokater i landet vilket
begränsar möjligheterna till juridiskt biträde för den enskilde. I landets
fattigdomsstrategi anges stärkande av rättsektorn som ett prioriterat område.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer generellt inte på Komorerna. Det finns dock brister i
rättsväsendet som innebär att det förekommer att personer söker alternativa
lösningar när de utsatts för brott på bynivå eller genom privata uppgörelser.
Bristande kunskaper om vilka rättsliga möjligheter som finns och vilka
rättigheter individen har, främjar också användandet av alternativa lösningar.
Därmed beivras inte alla brott.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Grundlagen tillförsäkrar yttrande- och mötesfrihet, vilket i stort respekteras i
praktiken.
Det finns en nationell radiostation, Radio Comoros, och en nationell TV-kanal,
Comoros National TV, vilken invigdes 2006. Någon nationell tidning finns
emellertid inte. Den ledande regionala tidningen, Al-Watwan, är statligt ägd och
publiceras på Grande Comore. Det finns också två oberoende tidningar,
Cachecazi och Archipel. Daglig nyhetsförmedling sker också på ett antal
webbplatser, bl.a. Comoros Online, men landet har få internetanvändare. Övrig
press är lokaliserad till de andra två öarna. Lokala radiostationer och TVstationer utsätts inte för öppen påverkan från regeringen. Trots en relativt stor
yttrandefrihet med möjlighet att framföra kritik mot regeringen, rapporteras flera
fall av självcensur.
Den nära kontakten med Frankrike är tydlig inom medierna. Det enda större
hotellet i huvudstaden Moroni har till exempel endast tillgång till fransk- och
arabiskspråkiga TV-kanaler.

Religionsfrihet föreskrivs i den nya grundlagen men i praktiken finns det
inskränkningar. Närmare 100 procent av befolkningen är muslimsk. Det finns
både katolska och protestantiska kyrkor som dock enbart får nyttjas av
utlänningar. Det är förbjudet att missionera för andra trosinriktningar än islam.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Politisk instabilitet, med 19 statskupper, har präglat öriket Komorerna sedan
självständigheten från Frankrike 1975. Under det senaste decenniet har det dock
inte förekommit någon statskupp, men ett underliggande hot är ständigt
närvarande. Generellt sägs korruption och maktkamp karaktärisera politiken.
I december 2001 antogs en ny grundlag som ger de tre öarna Grande Comore,
Moheli och Anjouan långtgående självbestämmanderätt med egna presidenter.
Landets enhet ska dock bevaras med en gemensam nationell president. Enligt
grundlagen ska presidentämbetet rotera mellan de olika öarna vart fjärde år. På
unionsnivå sköts valuta-, försvars- och utrikespolitiken samt religionsfrågor.
Författningen fastslår dock inte i detalj hur makten ska fördelas, vilket har gett
upphov till upprepade tvister.
I maj 2006 valdes Ahmed Abdallah Mohamed Sambi till ny president. Valet gick
fredligt till och det övervakades av en grupp från Afrikanska Unionen
(AMISEC). Presidenten har bland annat uttalat att han vill komma till rätta med
korruptionen i landet och stärka rättssektorn.
Vid årets slut befinner sig Komorerna återigen i en politisk kris. Denna gång
följer krisen på de presidentval som hölls i juni 2007. Valen på Grand Comore
och Moheli gick korrekt till, men valen på Anjouan förklarades som ogiltiga,
efter att internationella observatörer vägrats tillträde och omfattande fusk
förekommit. Presidenten på Anjouan installerade sig dock och betraktas som
illegitim av unionsregeringen och internationella samfundet. Afrikanska Unionen
(AU) har, med stöd av det internationella samfundet, fördömt det illegitima
maktövertagandet och krävt nyval på Anjouan.

För att sätta tryck på regimen har Afrikanska Unionen infört sanktioner mot
Anjouan i form av att tillgångarna för ledarskiktet har frysts. Inga transfereringar
mellan centralregeringen och Anjouan förekommer och från tid till annan råder
varubrist, eftersom ögruppens enda djuphavshamn finns på Anjouan.
Styret av Komorerna försvåras av att det råder parallella maktstrukturer i
samhället. Den moderna statsbildningen med en unionsregering har ännu inte fått
fäste utan den traditionella maktstrukturen råder fortfarande, där den verkliga
makten ligger hos byäldste samt religiösa ledare. Det framstår vidare som att
byarna tenderar att ha mer kontakt med den betydande diasporan än med de
centrala statliga funktionerna. Det förekommer också motsättningar mellan
landets grundlag och rådande kulturella och sociala normer. Rättigheter
garanterade i grundlagen utnyttjas i vissa fall inte, då dessa förbjuds av sedvänjor
eller religiösa påbud.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Komorerna har ratificerat alla Internationella arbetsorganisationen ILO:s åtta
centrala konventioner om mänskliga rättigheter. Oberoende fackföreningar tillåts
och det finns två fackliga centralorganisationer i landet, Union des Travailleurs
des Comoros (UTC) och Union Syndicale (US). Strejkrätt föreskrivs i den nya
grundlagen och har också utövats vid flera tillfällen. Arbetslösheten uppges
uppgå till åtminstone 13,5 procent. Fastställda minimilöner finns.
Tvångsarbete för barn är inte förbjudet i lag och det finns uppgifter om att det är
relativt vanligt förekommande, dock i minskande utsträckning.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det finns många brister inom hälsosektorn och en stor andel av befolkningen har
inte tillgång till adekvat hälsovård. Särskilt besvärlig är situation på landsbygden
med bristande sjukhusfaciliteter och begränsad tillgång till mediciner. En mycket
stor andel av befolkningen har inte tillgång till rent dricksvatten, vilket medför
svåra hälsoproblem som till exempel tarmsjukdomar. Förväntad livslängd för
män är 62 år och för kvinnor 67 år, vilket är förhållandevis högt i afrikanska

sammanhang. Detta beror bland annat på att spridningen av hiv/aids fortfarande
inte är utbredd. Endast omkring 0,02 procent av befolkningen anges vara
smittade, vilket är en av de lägsta nivåerna i Afrika söder om Sahara. Enligt
statistik från Världshälsoorganisationen WHO motsvarade utgifterna på
hälsosektorn 2,8 procent av bruttonationalprodukten år 2004.
12. Rätten till utbildning
Utbildningsnivån ligger generellt på en låg nivå. Grundläggande skolutbildning
är obligatorisk och kostnadsfri upp till tio års ålder. Barnen ska börja den
sexåriga grundskolan vid sex års ålder. Därefter följer ett sjuårigt
påbyggnadsstadium, varav de tre sista åren är frivilliga.
Det uppges att cirka 75 procent av barnen genomgår primärskolan, men det finns
fortfarande ett problem med barnarbete och flickors bristande deltagande i
undervisningen. Enligt FN:s befolkningsfond UNFPA är 66 procent av flickorna
inskrivna, vilket kan jämföras med 79 procent av pojkarna. Andelen
icke läskunniga bland vuxna anges vara närmare 40 procent och det finns få
utbildningsmöjligheter för denna kategori.
FN:s barnfond UNICEF har drivit en framgångsrik kampanj för att avskaffa alla
skolavgifter och för att öka flickors deltagande i undervisningen. Resultatet med
ökad tillströmning av elever har ökat belastningen på de redan tidigare
bristfälliga skolorna. Det finns inte tillräckligt med läromedel och många skolor,
framför allt på Anjouan, behöver repareras. Många barn går emellertid också i
traditionella koranskolor som undervisar i islam, arabiska samt vissa ickereligiösa ämnen. Landets enda universitet ligger i huvudstaden Moroni och
invigdes först 2004. Yrkesutbildningen är begränsad.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Cirka 45 procent av befolkningen lever på mindre än en US dollar per dag.
Nivån på fattigdomen skiljer sig något mellan öarna, där Anjouan är den
fattigaste. Förutom de nämnda bristerna vad gäller utbildning och hälsa råder
stor brist på tjänliga bostäder, vatten och sanitet samt tillförlitlig elförsörjning.

Komorerna ligger på plats 134 av 177 i FN:s utvecklingsprogram UNDP:s
utvecklingsindex (HDI) 2007/2008.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
I enlighet med den ursprungliga kulturen på Komorerna finns det en viss
matriarkalisk tradition enligt vilken kvinnorna har arvsrätt samt äganderätt till
mark. Dessa rättigheter kvarstår, men kvinnans roll i samhället har komplicerats i
och med utvecklingen av den islamska kulturen. Kvinnorna betraktas som
underordnade männen och är kraftigt underrepresenterade i det politiska livet.
Diskriminering förekommer vad gäller kvinnors rätt till utbildning och
anställning. Kvinnans ställning skiljer sig dock mellan stad och landsbygd, då
diskriminering förekommer i högre utsträckning på landsbygden. Det finns en
kvinna i det nationella parlamentet och en i ett av öarnas parlament. I regeringen
finns en kvinnlig minister.
Våld mot kvinnor inom familjen förekommer. Könsstympning tillämpas
generellt inte.
15. Barnets rättigheter
Utbildning är obligatorisk och kostnadsfri fram till det att barnen fyller tio år.
Författningen förbjuder barnarbete, men det förekommer ändå. Det finns
exempel på unga barn som arbetar som hemhjälp med långa arbetsdagar. Barn
kan sättas i fängelse och ett arbete pågår med att förbättra förhållandena så att de
hålls åtskilda från vuxna intagna.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Komorerna är i stor utsträckning isolerade från omvärlden. Vissa ansträngningar
har dock gjorts från presidentens sida för att öppna upp samhället. Komorerna är
en alltigenom muslimsk stat (99 procent av invånarna bekänner sig till islam).

Den nya grundlagen förbjuder diskriminering på grund av bland annat etnisk och
religiös tillhörighet. Det finns dock ett starkt tryck i samhället att medborgare i
Komorerna ska bekänna sig till islam.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Information om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (HBT:s) situation
på Komorerna har inte funnits att tillgå.
18. Flyktingars rättigheter
Det finns ingen asyllagstiftning på Komorerna. Landet samarbetar med FN:s
flyktinghögkommissariat (UNHCR) och det saknas rapporter om tvångsvis
utvisning av personer till länder där de kan utsättas för förföljelse.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga lagar som säkerställer tillträde för personer med funktionshinder
till offentliga byggnader och transportmedel eller deras möjligheter att få
anställning. Det finns dock inga rapporter som tyder på att det förekommer
diskriminering mot funktionshindrade personer vad avser anställning, utbildning
eller andra statliga serviceområden.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett antal både internationella och enskilda organisationer verksamma
inom området mänskliga rättigheter. Dessa kan verka på central nivå och det
finns inga uppgifter om inskränkningar från regeringens sida.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Sverige är inte bilateralt engagerat i utvecklingsarbete eller specifika insatser för
de mänskliga rättigheterna i Komorerna. FN, Världsbanken, EU-kommissionen
och några få bilaterala givare är aktiva i landet
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Madagaskar har efter några turbulenta år i början på 2000-talet gått in i en period
av ökad politisk stabilitet. Trots svåra konsekvenser av återkommande cykloner
och översvämningar har den ekonomiska tillväxten varit stabil de senaste åren.
Tillväxten har dock ännu inte lett till märkbart minskad fattigdom; omkring 70
procent av landets befolkning lever fortfarande under fattigdomsgränsen.
Ett svagt rättsväsende, kvinnors och barns utsatta ställning, svåra förhållanden i
fängelser, samt korruption tillhör fortsatt problemområdena när det gäller
mänskliga rättigheter. Respekten för pressfriheten har försämrats. Politiska
rättigheter begränsas. Oppositionen är svag och någon regelrätt dialog mellan
regering och opposition förekommer inte.
President Ravalomanana återvaldes vid presidentvalet 2006. Valet bedömdes ha
genomförts på ett fritt och rättvist sätt. Efter en författningsändring och nyval till
parlamentet under året har presidentens makt stärkts ytterligare. Valsystemet är
dock belastat med stora strukturella problem såsom avsaknad av en oberoende
valmyndighet, ojämlik behandling i medierna och bristande öppenhet i
finansieringen av valet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Madagaskar har ratificerat eller anslutit sig till följande konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och dess
förstsa fakultativa (frivlliga) tillägsprotokoll om enskild klagorätt men inte till
dess andra om avskaffande av dödsstraffet som inte heller är undertecknat. Tre
rapporter är utestående. Senaste rapport 2007.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR).
Fyra rapporter utestående. Senaste rapport 1985.

- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).
Inga rapporter utestående.
- Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) samt dess fakultativa tilläggsprotokoll om enskild klagorätt. Tre
rapporter utestående. Senaste rapport 1993.
- Konventionen mot tortyr (CAT) ratificerades 2006. Det fakultativa protokollet
om förebyggande av tortyr är undertecknat.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de två fakultativa
tilläggsprotokollen om barn i väpnad konflikt, samt handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi. Senaste rapport 2004. En rapport
utestående.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter
Madagaskar har undertecknat men ännu inte ratificerat stadgan för den
Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, samt tillhörande protokoll, undertecknades
under året men är ännu inte ratificerad.
Madagaskar har elva utestående rapporter till FN:s koventionskommittéer.
Vidare har landet inte rapporterat till Afrikanska unionen vid något av de fem
utsatta rapporteringstillfällena.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Under de senaste åren har det inte rapporterats om politiska mord eller så kallade
ofrivilliga försvinnanden sanktionerade av staten. Däremot finns uppgifter om att
säkerhetsstyrkor dödat misstänkta brottslingar.
Inga rapporter om tortyr eller godtyckliga arresteringar har förekommit på senare
tid. I samband med förra årets presidentval har det dock rapporterats om
övervåld från landets säkerhetsstyrkor i samband med demonstrationer och
oppositionsmöten.

Situationen i landets överbelagda fängelser är i många fall livshotande, med
utbredd undernäring och bristfällig sjukvård. Landets 99 fängelsebyggnader och
arrestlokaler rymmer 13 000 personer, men höll i början av året över 17 000
personer i fängsligt förvar. Nära 70 procent av alla fängslade väntar på rättegång.
Övergrepp och tvångsarbete förekommer. Regeringen tillåter i princip oberoende
övervakning av fängelserna. Efter att frågan under året uppmärksammats av
bland annat EU och Internationella rödakorskommittén har regeringen tagit fram
ett program för att förbättra landets fängelser med fokus på att minska antalet
dödsfall i fängelserna, minska överbeläggningen och korta häktningstiderna.
Under 2006 uppges 83 interner ha avlidit i fängsligt förvar jämfört med 328
under 2005, en minskning som regeringsföreträdare menat beror på genomförda
förbättringar.
4. Dödsstraff
Madagaskar har dödsstraff, men inga dödsstraff har verkställts sedan 1958.
Någon större opinion mot dödsstraffet lär inte finnas. Enligt uppgift från
regeringsföreträdare till FN:s tillsynskommitté för konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter har ett lagförslag om att avskaffa
dödsstraffet diskuterats i parlamentet. Dödsdomar avkunnade och verkställda av
bydomstolarna, dina, lär fortfarande förekomma.

verkställande makten. Dock finns rapporter om att domstolar är mottagliga för
påverkan från politiskt håll liksom för annan korruption. Två brister i
rättssystemet som under året uppmärksammats av FN:s tillsynskommitté för
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter är att endast brott med
straff som överstiger fem år, medger automatisk rätt till advokat, samt att många
rättsfall har blivit liggande på grund av borttappad eller brist på dokumentation.
Att bekämpa korruption är fortsatt en prioriterad fråga. Anti-korruptionsbyrån
(BIANCO) förefaller aktiv. Korruptionen har enligt uppgift också minskat på
lägre nivåer, framför allt inom tull- och polisväsendet.
Inofficiella bydomstolar, dina, förekommer i delar av landet där centralmakten
av tradition är svag. Dinors beslut är ofta summariska och godtyckliga och kan
överklagas i det formella rättssystemet. Förekomsten av dinor
uppmärksammades särskilt av FN:s tillsynskommitté för konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter vid en genomgång i mars av
Madagaskars tredje rapport om denna konvention.
Militärdomstolarna är förbehållna militär personal och följer i stort samma
procedurer som det civila rättssystemet.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Författningens förbud mot godtyckliga frihetsberövanden efterlevs inte alltid.
Till synes politiskt motiverade frihetsberövanden förekommer i begränsad
utsträckning, framför allt mot representanter för oppositionen.

Grundlagen föreskriver etablerandet av opolitiska organ för de mänskliga
rättigheterna. Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (CNDH)
har emellertid varit inaktiv sedan den politiska krisen 2002. Enligt
regeringsföreträdare pågår ett arbete för att åter etablera en sådan kommitté.

Det finns uppgifter om kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med
arresteringar och rättegångsprocesser. Misstänkta brottslingar sitter ofta anhållna
i väntan på både häktning och rättegång under mycket längre tidsperioder än vad
lagen tillåter (se avsnitt 3).

7. Straffrihet
Uppgifter finns om att straffrihet förekommer.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet lider brist på kapacitet och problem med korruption. Författningen
stipulerar att domstolsväsendet ska vara självständigt i förhållande till den

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Författningen stadfäster såväl yttrande- som pressfrihet, men i praktiken är
rättigheterna begränsade. Det finns tydliga tecken på att respekten för
mediafrihet har försämrats under den nuvarande presidentens styre. Arresteringar

och utvisningar av journalister förekommer på godtyckliga grunder. Många
journalister, särskilt på lokal nivå, säger sig idka självcensur.
Staten äger de enda rikstäckande TV- och radiokanalerna, men det finns ett stort
utbud av privata TV- och radiostationer. Det finns fjorton privatägda
dagstidningar och privata lokala tidningar. Läskunnigheten är låg i landet vilket
begränsar tidningarnas inflytande.
Förenings- och församlingsfrihet, samt religionsfrihet är inskrivna i grundlagen,
men begränsas inte sällan i praktiken. Polisen har upplöst flera demonstrationer,
bland annat av studenter, med våld. Medlemskap i fackföreningar och politiska
partier tillåts. Rätten att strejka erkänns, men restriktioner tycks ändå i praktiken
omgärda strejker och demonstrationer.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Madagaskar har ett demokratiskt flerpartisystem med en maktdelning mellan
presidenten och parlamentet. Landet präglas av ett mycket centraliserat system
och presidentämbetet har en stark ställning. Regeringskoalitionen fick vid nyval
under året en fortsatt stor majoritet i parlamentet. Kyrkan och militären utövar
indirekt politiskt inflytande genom att förespråka nationell enighet och
konservativa värderingar. Det senaste presidentvalet ägde rum under 2006. Den
sittande presidenten Ravalomanana återvaldes i första valomgången.
Relationen med oppositionen präglas fortfarande av den utdragna konflikten
efter presidentvalet 2001. Den förre presidenten Ratsiraka vägrade acceptera
valresultatet, hans anhängare besatte huvudstaden, en stor strejk lamslog landets
ekonomi och övergrepp på de mänskliga rättigheterna begicks på båda sidor.
Flera av den förra regimens nyckelpersoner befinner sig i exil och dialogen med
oppositionen haltar. Upptakten till presidentvalet under 2006 präglades också av
viss dramatik. Två veckor före valet försökte en general som nekats kandidera
till presidentvalet att starta en statskupp. Kuppförsöket vann dock föga stöd och
generalen dömdes till fyra års fängelse.

Oppositionen är splittrad och har inte presenterat något politiskt program. Av det
40-tal oppositionsanhängare som sitter fängslade, uppges många vara kriminella
och inte aktuella för amnesti. Ett hundratal oppositionsanhängare befinner sig i
exil, däribland den före detta presidenten Ratsiraka. Den före detta.vice
premiärministern, Rajaonarivelo, som befinner sig i exil med anklagelser om
korruption riktade mot sig, förvägrades inträde i landet och kunde således inte
kandidera i presidentvalet. Under året frisläpptes den tidigare
presidentkandidaten (tillika släkting till den tidigare presidenten Ratsiraka)
Roland Ratsiraka från ett fängelsestraff, något som många bedömare uppfattat
som ett tecken på försoning från presidenten.
Valet i december 2006 övervakades av ett stort antal lokala och internationella
observatörer och valet bedömdes i huvudsak ha genomförts på ett fritt och
rättvist sätt. President Ravalomanana vann med 54 procent av rösterna. Näst flest
röster fick en tidigare talman i parlamentet med 12 procent.
Under sommaren utlystes nyval till parlamentet i september. Presidenten och
hans parti TIM (Jag älskar Madagaskar) tog 106 av de 127 platserna. Av
oppositionens platser gick flertalet till oberoende kandidater varav flera anses stå
nära regeringspartiet. Valdeltagandet beräknas endast ha uppgått till mellan 25
och 30 procent.
Efter presidentvalet och parlamentsvalen har reformer av valprocessen och dess
institutioner varit fortsatt angelägna frågor för oppositionen. Tidigare utlovade
reformer genomfördes dock inte i tid för varken folkomröstningen i april eller
parlamentsvalen i september, vilket under året tidvis ökat spänningarna mellan
regering och opposition. Valsystemet är fortsatt belastat med strukturella
problem såsom avsaknad av en oberoende valmyndighet, ojämlik behandling i
media och bristande öppenhet i finansieringen av valet. Reformer har utlovats
efter de lokala valen under 2008.
I april genomfördes en folkomröstning om förändringar av författningen.
Presidentens förslag fick starkt stöd och innebar bland annat att presidenten i
krissituationer egenhändigt kan stifta lagar, att landets sex självstyrande

provinser ersätts av 22 mindre regioner, samt att engelska blir landets tredje
officiella språk.

senaste åren. Trots det svåra hälsoläget är endast 1,2 procent av BNP avsatt för
hälsosektorn.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Med undantag för konvention 105 om förbud mot tvångsarbete har Madagaskar
ratificerat Internationella arbetsorganisationen ILO:s centrala konventioner om
mänskliga rättigheter.

Ungefär 65 procent av befolkningen uppskattas ha tillgång till grundläggande
hälsovård och spädbarnsdödligheten är lägre än i många afrikanska länder. I
städerna har endast hälften av befolkningen tillgång till tillfredsställande sanitet
och 45 procent tillgång till rent dricksvatten. Motsvarande siffra på landsbygden
där större delen av befolkningen bor, är inte mer än tre respektive tio procent.

Författningen och arbetsrätten ger arbetare i offentlig och privat tjänst rätten att
upprätta och bli medlemmar i fackföreningar utan begränsning. Dock undantas
vissa statliga funktioner, som polis och militär, från denna rätt. Enligt landets
egen statistik är endast tio procent av landets arbetare organiserade.
Författningen stadfäster strejkrätt och rätt till kollektivförhandling för arbetare,
men strejkrätten är begränsad och kollektivförhandlingar utnyttjas sällan.

Medellivslängden är relativt hög vid en jämförelse med regionen i övrigt (55 år
för kvinnor och 59 år för män). De största hälsohoten utgörs av sjukdomar som
malaria, kolera och TBC. Förekomsten av hiv har ökat på senare år, men tillhör
fortfarande den lägsta i Afrika. Uppskattningsvis 0,5 procent är hivpositiva. Fler
kvinnor än män bär på viruset.

Arbetsrätten förbjuder tvångsarbete. Det förekommer dock att fångar används
som arbetskraft i privata företag. Minimiåldern för anställning är 15 år (18 år för
arbete om nätterna samt i svåra förhållanden). Trots det uppskattas 13 procent av
stadsbarnen och 36 procent av barnen på landsbygden i åldrarna 10-14 år arbeta.
Regeringen har sjösatt en handlingsplan för att stävja barnarbete. Den officiella
minimilönen om cirka 27 US-dollar är i allmänhet inte tillräcklig för att säkra en
dräglig levnadsstandard. Officiell arbetstid är 40-42,5 timmar i veckan, men
respekteras sällan. Arbetslösheten är hög, vilket tvingar arbetstagare att acceptera
dåliga arbetsvillkor.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den politiska krisen 2002 orsakade en påtaglig försämring av hälsoläget.
Undernäring till följd av den ökade arbetslösheten är ett mycket stort
hälsoproblem. Enligt FN:s livsmedelsprogram WFP lever omkring två
tredjedelar av landsbygdsbefolkningen i kronisk brist på livsmedel och lika stor
andel av förskolebarnen lider av näringsbrist. Tack vare humanitär katastrofhjälp
och förbättring av de offentliga finanserna, har en förbättring kunnat skönjas de

12. Rätten till utbildning
Författningen stadfäster skolplikt och att utbildning för alla barn ska vara
kostnadsfri. Skolgången är gratis och obligatorisk upp till 14 års ålder. Ungefär
en tredjedel av befolkningen är varken läs- eller skrivkunnig, fler kvinnor än
män. Regeringen har sedan 2002 gjort stora satsningar inom utbildningssektorn
med relativt goda resultat. Andelen inskrivna elever i primärskolan uppgår för
närvarande till 96 procent, vilket är en betydande ökning. Stora regionala
skillnader kvarstår dock.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Madagaskar är ett av världens fattigaste länder. Landet har en uppskattad BNP
per invånare på ungefär 294 US-dollar och över 80 procent lever under
fattigdomsgränsen. Madagaskars poäng i FN:s utvecklingsprogram UNDP:s
utvecklingsindex är lågt (0.533) även om en viss ökning noterats de senaste åren.
Av 177 länder rankas Madagaskar som 143.
Levnadsstandarden undergrävdes under flera år till följd av bland annat hög
befolkningstillväxt, misskötsel av ekonomin, mycket hög arbetslöshet,
fattigdomsrelaterad skogsskövling och markförstöring, samt det faktum att

landet med viss regelbundenhet har drabbats av torka, cykloner och missväxt,
med hungersnöd som följd. En serie stora cykloner drabbade ön under 2006, som
blev ett av de värsta åren på länge med över en halv miljon drabbade människor.
De senaste åren har präglats av ekonomisk återhämtning och tillväxttalen har
ökat. Den höga befolkningstillväxten bidrar dock till att fattigdomen inte minskat
märkbart.
I nära samarbete med Världsbanken och Internationella valutafonden IMF har
regeringen åtagit sig en långsiktig reformagenda. En ny fattigdomsstrategi
(Madagascar Action Plan) baserad på millenniemålen antogs under 2006, varpå
stora utvecklingsinsatser har aviserats av regeringen. Hälsovård, utbildning,
landsbygdsutveckling och god samhällsstyrning tillhör de prioriterade områdena.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Grundlagen förbjuder all form av diskriminering. Dock finns inga
regeringsinstitutioner med uppdrag att trygga förbudets efterlevnad. Kvinnor har
en lagstadgad rätt till arv och att äga mark. Denna rätt efterlevs emellertid inte
alltid. Bristen på utbildning bidrar till de olika former av diskriminering mot
kvinnor som förekommer på landsbygden, där deras ställning är svagare än i
städerna. I städerna är diskriminering av kvinnor relativt begränsad och många
kvinnor har nått höga poster inom näringsliv och förvaltning. I regeringen, som
ombildades i oktober, är tre av 19 ministrar kvinnor. Hustrumisshandel och
sexuella trakasserier är förbjudet enligt lag. Kvinnomisshandel är trots det ett
stort problem. Polis och rättsväsende ingriper vanligtvis vid rapporterad
misshandel. Förekomsten av könsstympning är sannolikt inte särskilt utbredd.
Handel med kvinnor förekommer. Lagen förbjuder inte människohandel
specifikt. Däremot kan åtal väckas för sexturism och pedofili. Regeringen har
vidtagit flera åtgärder för att bekämpa handel med kvinnor och barn. Bland annat
ses lagstiftningen, inklusive adoptionslagstiftningen, över.

15. Barnets rättigheter
Minimiåldern för anställning är 15 år, men långt yngre barn arbetar i hushåll och
jordbruk. Enligt Världsbanken arbetar ungefär 33 procent av barnen i åldrarna
10-14 år, många i jordbruket. Barnprostitution är ett stort problem; ca 2000 barn
uppskattas utnyttjas i prostitution bara i landets största hamn Toamasina. Handel
med barn förekommer. Regeringen har utarbetat en nationell handlingsplan mot
barnarbete och handel med barn. Det förekommer att barn fängslas. På delar av
Madagaskar anses tvillingar vara tabu, vilket resulterar i att ett av tvillingbarnen
överges av familjen. Frågan uppmärksammades under året av FN:s
tillsynskommitté för konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.
Minimiåldern för äktenskap är 18 år för både flickor och pojkar. Med målsmans
tillstånd gäller emellertid 14 år för flickor och 17 år för pojkar. Ännu lägre åldrar
kan godkännas om särskilda skäl, såsom graviditet, föreligger.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Madagaskar har betecknats som ett land av minoriteter, vilka dock i princip alla
talar samma språk. Den underliggande konflikten mellan kustbefolkningen,
cotier, som är av afrikanskt ursprung och höglandsbefolkningen, merina, som är
av asiatiskt ursprung, anses fortfarande i hög grad närvarande. De senare har
traditionellt utgjort den dominerande gruppen, såväl i politiskt som ekonomiskt.
Denna särställning har dock kommit att i ökande utsträckning ifrågasättas av
låglandsborna och en växling i ledarskapet mellan grupperna betraktas som
nödvändig. Det anses dock att president Ravalomanana inte spelar på etniska
motsättningar, utan tvärtom lyckats få stöd utanför den egna gruppen.
Den indo-pakistanska minoriteten, karana, är betydelsefull för landets ekonomi.
Karana utsätts visserligen inte för någon av statsmakten sanktionerad allmän
diskriminering, men då de som regel inte tillåts att bli medborgare i Madagaskar,
upplever många att deras rättigheter inskränks.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjudet enligt lag men är inte accepterat av samhället

och homo- och bisexuellas och transpersoners situation diskuteras i allmänhet
inte öppet.
18 Flyktingars rättigheter
Madagaskar har anslutit sig till flyktingkonventionen. Landets lagstiftning
behandlar inte asylrätt eller flyktingstatus, men regeringen har etablerat system
för skydd av flyktingar. Antalet flyktingar i landet är litet och regeringen
samarbetar med FN:s flyktinghögkommissariat UNHCR:s representant.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagstiftningen förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder och
stipulerar allmänt deras rättigheter. Viss statlig hjälp ges för att förbättra
funktionshindrade personers levnadsstandard och möjligheter till skolgång och
arbete. Funktionshindrade personer har sämre tillgång till hälsovård och särskilt
kvinnor och flickor utsätts ofta för våld.
I oktober undertecknade Madagaskar konventionen om rättigheter för personer
med funktionshinder, samt tillhörande protokoll.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett antal oberoende organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter
i landet. De uppges verka utan restriktioner från regeringens sida. Det civila
samhället blir alltmer organiserat och delaktigt i samhällslivet. Dialogen med
regeringen uppges vara relativt god.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
De större multilaterala och bilaterala utvecklingsorganisationerna är verksamma
i Madagaskar. Sverige har inget direkt bilateralt utvecklingssamarbete med
Madagaskar, men EU-kommissionen har ett omfattande program till stöd för
landets fattigdomsstrategi, där insatser för att främja mänskliga rättigheter och
god samhällsstyrning ingår. Den svenska regeringen skrev, inom ramen för
överenskommelsen om skuldavskrivningar (HIPC), av en utestående skuld under

2005. Vidare kanaliseras ett begränsat stöd till Madagaskar genom några svenska
enskilda organisationer, till exempel Forum Syd.
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Mänskliga rättigheter i Afghanistan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Afghanistan förblir utomordentligt
allvarlig.
Grova överträdelser såsom utomrättsliga avrättningar, tortyr, olaga
frihetsberövande, våldtäkt, illegal expropriering av privat egendom,
människohandel och olika former av trakasserier och diskriminering av till
exempel kvinnor pågår alltjämt. Utgångspunkt för att förstå vidden och
omfattningen av dessa övergrepp går tillbaka till den utbredda straffriheten.
Den afghanska statsförvaltningens svaghet och avsaknaden av ett fungerande
rättsystem bidrar till denna situation.
Bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna är direkt kopplad till den
dåliga säkerhetssituationen. Säkerhetsläget i Afghanistan har stadigt försämrats
under de senaste åren. Under 2007 förlorade över 6 000 personer livet i strider
och i attentat. Kriminaliteten i landet är omfattande och ofta mycket rå - mord,
rånmord, rån, våldtäkt och kidnappningar hör till vardagen. Kvinnor är särskilt
utsatta. Den kriminaliserade ekonomin, i huvudsak baserad på narkotikahandel
och smuggling, bidrar till den fortsatta instabiliteten i landet. I landets södra
och sydöstra delar strider talibanrörelsen, knarkmaffiaorganisationer,
klanmiliser och kvarvarande motståndsgrupperingar från landets inbördeskrig
öppet mot de afghanska säkerhetsstyrkorna, de amerikanska
koalitionsstyrkorna och den internationella säkerhetstyrkan (ISAF). Men
striderna är inte begränsade till dessa områden, - under 2007 har delar av
västra, centrala och nordvästra Afghanistan också blivit föremål för stridigheter
och en försämrad säkerhetssituation. . Attentat genomförs i hela landet, även i
huvudstaden Kabul. Totalt har omkring 150 självmordsattentat genomförts i
under 2007. Allt detta försvårar allvarligt insatserna för att återuppbygga upp
Afghanistan, och främja en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

Den försämrade säkerhetssituationen har lett till att arbetet med att avväpna
det stora antalet illegala beväpnade grupper utanför regeringens kontroll i
praktiken har avstannat. Säkerhetssituationen har på flera håll lett till att
knarkbaroner och krigsherrar befäst och utökat sitt inflytande.
Bland de förbättringar som trots allt har skett under senare år kan nämnas att
såväl president- som parlamentsval har genomförts (2004 respektive 2005) och
att parlamentet sakta men säkert börjat finna sin roll. En aktiv mediesektor har
utvecklats som granskar såväl parlament som president. En oberoende
MRkommission, Afghan Independent Human Rights Commission, AIHRC, har
etablerats och den jobbar hårt med att försöka förbättra situationen för de
mänskliga rättigheterna i Afghanistan.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Afghanistan har ratificerat konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter, konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,
konventionen mot tortyr och konventionen om barnets rättigheter. Under
2003 ratificerade Afghanistan även konventionen om avskaffande av alla
former av diskriminering av kvinnor (CEDAW). Det fakultativa protokollet
om enskild talerätt har dock inte ratificerats. Under våren 2004 ratificerades
Romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Afghanistan
ratificerade under 2005 flyktingkonventionen från 1951 och det tillhörande
protokollet från 1967. Landet har tillträtt barnkonventionens två
tilläggsprotokoll om barn i väpnade konflikter och om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi.
Afghanistan har också gjort ett antal reservationer till några av de konventioner
som de ratificerat. Dessa inkluderar tillämpningen av konventionen om
avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) och konventionen
mot tortyr (CAT) avseende rätten för utomstående att undersöka påstådda
brott, samt möjligheten att hänvisa dispyter till internationella domstolen i

Haag. Afghanistan har också fogat reservationer till sin ratifikation av
konventionen om barnets rättigheter (CRC).
Den nya regeringen i Afghanistan har hittills inte rapporterat om sina
åtaganden på det sätt som konventionerna föreskriver. Sedan 2005 har det
afghanska utrikesministeriet tillsammans med FN ett program för att utveckla
kapaciteten att följa upp och rapportera om efterlevnaden.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekten för liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
En konsekvens av ett kvartssekels krig är att respekten för liv urholkats.
Nästan utan undantag har parterna i de olika konflikterna begått mer eller
mindre grova krigsförbrytelser vid något tillfälle. Många förövare innehar än i
dag maktpositioner i samhället.
Den inhemska förvaltningen är svag och under uppbyggnad. På många platser i
Afghanistan har vare sig statsmakten eller rättsväsendet någon närvaro., Där
statsmakten finns representeradär den ofta mycket löst knuten till
centralregeringen i Kabul. Det går därför knappast att påstå att statsmakten
medvetet sanktionerar politiska mord eller avrättningar utan föregående
rättsprocess. Trots det förekommer ett stort antal politiskt motiverade mord
och utomrättsliga avrättningar, också begångna av personer med officiell
ställning.
Det främsta problemet för den afghanska befolkningen är bristen på
grundläggande säkerhet. Säkerheten i Afghanistan har fortsatt att försämrats
under året. Rån, kidnappningar, våldtäkter, påtvingad prostitution och annan
människohandel, godtyckliga arresteringar, tortyr och mord förekommer i det
allmänt laglösa klimat som råder i landet. Fraktionsledare och lokala
krigsherrar, inte sällan med kontakter i centralregeringen eller med egen
officiell position inom centralregeringen, fortsätter att styra med vapenmakt
och brutalitet ute i landet. Sammanblandningen mellan gärningsmännens
offentliga och privata intressen gör att det ofta inte går att avgöra vad som
utgör olaglig offentlig maktutövning och vad som utgör vanlig kriminalitet. I

många fall saknas ett fungerande rättsväsende som kan utreda och beivra brott.
I andra fall väljer företrädare för rättsväsendet att avstå från rättsliga åtgärder
på grund av gärningsmannens politiska kontakter eller dennes etniska
tillhörighet eller stamtillhörighet.
Till de tidigare problemen med kriminalitet kan läggas till ett ökande hot från
talibanrörelsen och andra väpnade grupperingar. Många civila riskerar att
hamna i skottlinjen mellan talibanerna och de afghanska säkerhetsstyrkorna
och den internationella militära närvaron. Över 6000 personer har förlorat livet
i strider och i attentat under 2007. Under året beräknas minst 130 000
människor ha tvingats fly sina hem på grund av striderna, , framförallt i de
södra delarna av landet.
Krigsherrarnas privatarméer och andra beväpnade grupper försvårar det
polisarbete som mödosamt håller på att byggas upp. Idag ingår över 50 000
poliser i den nya afghanska nationella poliskåren (ANP). Många av dem har
tidigare tjänstgjort i milisförbanden och saknar den utbildning som behövs.
Detta gäller i ännu högre grad för den förstärkningspolis (auxiliary police) som
rekryterats till fem provinser i syd och sydost. Polisen klarar ofta inte att
skydda befolkningen mot hot eller våld från talibanerna. Ofta kan polisen inte
upprätthålla säkerhet och ordning i de områden där beväpnade grupper är
aktiva. Den har inte heller resurser eller makt nog att konfrontera dessa
irreguljära grupper. Allt som oftast utgör själva polisen även ett
säkerhetsproblem, korruption är omfattande och många polismän ägnar sig åt
utpressning eller är behjälpliga vid narkotikasmuggling. Någon förbättring av
säkerhetsläget är inte att vänta på vare sig kort eller medellång sikt.
Med stöd av det internationella samfundet började afghanska myndigheter
under 2005 att avväpna de uppskattningsvis 130 000 personer som då ingick i
beväpnade grupper utanför regeringens kontroll. På grund av den stadigt
försämrade säkerhetssituationen och de kopplingar som finns mellan många av
de illegala grupperna och politiska grupperingar i Kabul har detta arbete gått
mycket långsamt och näst intill avstannat. 2007 lades strategin om och FN

beslutade att först försöka avväpna de minsta och mest betydelselösa
grupperna för att så småningom kunna ta sig an de större grupperna. Detta
innebär att det fortfarande finns ett stort antal illegala väpnade grupper i landet.
Dödsstraff tillämpas. Ett moratorium från 2004 bröts i oktober 2007 när
femton dödsdömda fångar avrättades.
För de frihetsberövade i statliga fängelser och häkten är situationen dålig.
Tortyr förekommer i stor utsträckning trots ett formellt förbud.
Uppgifter finns om att gripna dött under förhör.
Fängelsestandarden i landet uppnår inte FN:s minimikrav. Förhållandena har
ytterligare försämrats av att antalet fångar ökat lavinartat de senaste åren
Gripna, häktade och dömda delar i många fall celler. Enligt Amnesty
International saknas på många ställen separata avdelningar för minderåriga och
kvinnor. Detta innebär en stor utsatthet för dessa grupper.. Flertalet kvinnor i
afghanska fängelser har dömts för så kallade moraliska brott enligt sharia.
Kvinnors fängelsevillkor är ofta något bättre än mäns, men deras möjlighet till
återintegrering i samhället efter frisläppandet är däremot närmast obefintlig.
Många fruktar för sina liv. Utan familj är en kvinna i Afghanistan skyddslös,
varför det normalt inte heller är möjligt för en kvinna att starta ett nytt liv
genom att flytta till någon annan stad eller by. För många kvinnor återstår inget
annat än tiggeri, prostitution eller ett liv i maraston, ett slags fattighus där de
fattigaste samsas med mentalt sjuka, personer med funktionshinder och
narkomaner. I de fall kvinnofängelser saknas hålls ofta kvinnor anklagade för
brott i privata häkten, oftast i byäldstens hus, där det förekommer att de
behandlas som fångar och tvingas att arbeta för familjen.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer i Afghanistan i enlighet med den nya konstitutionen
och 1976 års brottsbalk. Även islamisk hudood-rätt stipulerar dödsstraff för
bland annat mord, apostasi (avfall från islam genom konvertering till annan
religion), äktenskapsbrott och våldtäkt utanför äktenskapets ramar. Hudoodrätten

tillämpas till stor del även i fall då den inte överensstämmer med det
formella juridiska systemet.
Idag finns drygt 300 dödsdömda fångar i det afghanska fängelsesystemet. Ett
dödsstraff verkställdes i hemlighet 2004 (Abdullah Shah). Efter det införde
Afghanistan ett moratorium på verkställandet av dödsdomar. Det moratoriet
bröts de facto i oktober 2007 när femton dödsdömda fångar avrättades vid Pul-iCharki fängelset i Kabul. Rättsprocessen vid flera av dödsdomarna har varit
minst sagt bristfällig – enligt uppgift var minst fyra av de avrättade felaktigt
dömda för brott de inte begått. En av de mest kriminellt belastade männen
som skulle avrättas lyckades med hjälp av en muta fly minuter innan
avrättningen.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Krigsherrar och lokala befattningshavare fortsätter att hålla sig med privata
fängelser där personer hålls fängslade, inte sällan med anledning av marktvister
eller släkttvister. Enligt rapporter förekommer tortyr i dessa fängelser. Enligt
den afghanska kommissionen för mänskliga rättigheter (AIHRC) har
regeringen stängt de flesta sådana fängelser de senaste åren men problemet
kvarstår.
Den amerikanskledda koalitionen har, i samarbete med afghanska myndigheter,
fortsatt att söka efter personer som misstänks samarbeta med al-Qaida eller
andra militanta grupper. Flera människorättsorganisationer har, liksom FN,
riktat kritik mot att koalitionen inom ramen för dessa insatser på lösa grunder
gripit personer misstänkta för att vara inblandade i terrorism. En stor del av
fångarna på Guantánamo-basen har frihetsberövats i Afghanistan. Koalitionen
har också egna fängelser i Afghanistan. Ett stort antal personer som av
koalitionen klassificerats som ”enemy combatants” har frihetsberövats på
obestämd tid utan att få vare sig frihetsberövandet eller sin folkrättsliga status
prövad av domstol. Personer som har gripits av koalitionen och senare släppts,
har vittnat om missförhållanden i fängelserna, till exempel långa tider i isolering
eller utan sömn, påtvingad nakenhet samt stöld av egendom. Andra anklagelser
som framförts mot koalitionen omfattar misshandel, hemfridsbrott och tortyr.

Under år 2006 har den internationella säkerhetsstyrkan ISAF utvidgat sitt
ansvarsområde till att omfatta hela Afghanistan, vilket har inneburit att
koalitionens roll stadigt minskat sedan dess. Den internationella styrkans
närvaro grundar sig på ett mandat från FN:s säkerhetsråd och stöds också av
den afghanska regeringen. ISAF:s uppgift är att assistera den afghanska
regeringen i dess upprätthållande av säkerheten i landet. Styrkan har inget
polisiärt mandat eller egna fängelser. Kritik har i afghanska media riktats mot
att ISAF i samband med att stridigheter orsakat förluster bland civila, något
som man menat kunnat undvikas om större försiktighet iakttagits. Även
president Karzai har kritiserat ISAF när civila förluster inträffat till följd av
flygbombningar.
Den afghanska säkerhetstjänsten, NDS, fortsätter att driva arrestlokaler och
häkten utan juridisk övervakning samt utan att ge Internationella
Rödakorskommittén fullt tillträde.
Medan det inte finns några formella juridiska hinder som begränsar den
personliga friheten, är de sociala och kulturella hindren närmast oöverstigliga,
något som regeringen ännu inte gjort mycket åt. Majoriteten av Afghanistans
kvinnor är av sociala och tradtionsbundna normer dömda till något som
närmast kan liknas vid livslång husarrest. Kvinnor kan enligt traditionen inte
lämna hemmet utan makens eller faderns tillstånd. Situationen är något bättre
för medelklassen i städerna. Det finns inga formella reserestriktioner i
Afghanistan, utan rätten att fritt resa inom landet och utomlands garanteras i
konstitutionen. För att en kvinna ska kunna resa krävs emellertid, förutom ett
godkännande från hennes make eller fader, också att hon eskorteras av en nära
manlig, i vissa sällsynta fall kvinnlig, anhörig, en så kallad mahram.
6. Rättssäkerhet och rättstatsprincipen
Trots de senaste årens utbildnings- och lagstiftningsarbete förblir Afghanistan i
de flesta avseenden ett rättslöst land. Avsaknaden av ett fungerande rättsystem
omöjliggör en oberoende och opartisk rättskipning och någon rättssäkerhet i
gängse mening finns inte. Lagar i konventionell mening finns, men kunskapen
om dem är begränsade. 80 procentav alla rättstvister löses utanför det formella

rättssystemet,.oftast via traditionella mekanismer som by- och klanråd som
löser rättstvister på basis av en blandning av sharia och sedvanerätt. Kvinnans
ställning i dessa traditionella rättsskipningssystem är mycket svag.
Transparensen i den juridiska processen har stora brister. Många domare och
åklagare saknar formell juridisk utbildning. Gällande processlagstiftning följs
sällan vid undersökningar, gripanden, rättegångar med mera. Det finns
särskilda säkerhetsdomstolar som opererar utan någon som helst insyn.
Korruptionen är utbredd och kontakter med makthavare, liksom egen militär
eller ekonomisk makt, utgör närmast garantier för straffrihet. Dessa
förhållanden, frånvaron av starka statliga institutioner liksom frånvaron av en
säker miljö för domstolar, juridisk personal, vittnen och brottsoffer bidrar
också till att underminera rättsystemets kapacitet.
2006 fick högsta domstolen en mer professionell sammansättning och
prästernas (mullor) dominans har minskat något. Samtidigt har
riksåklagarämbetet fått ett nytt ledarskap och ett tydligt mandat att ta i tu med
korruptionen, något som riksåklagaren valt att tolka på eget sätt. Många
korrupta tjänstemän har inte åtalats istället har riksåklagaren haft en fejd med
flera tv-kanaler som han anklagat för att visa omoraliskt och oislamiskt
material.
En stor framgång är bildandet av ett oberoende advokatsamfund. I december
2007 skrev presidenten under lagen som möjliggör bildandet och i mars 2008
kommer advokatsamfundet ha sin första kongress och välja president. Hittills
har 400 advokater registrerat sig. Antalet tros komma att växa. Men antalet
praktiserande advokater i Afghanistan är mycket lågt.
Dessa reformer har hittills bara berört den centrala nivån. På lägre nivå, i
provinser och distrikt, där flertalet mål avgörs och de flesta övergreppen sker,
har några effektiva åtgärder ännu inte vidtagits. Behovet av strukturella
reformer inom det juridiska systemet är stora. Fler kvalificerade tjänstemän och
en fungerande administrativ och fysisk infrastruktur är förutsättningar för att

kunna driva de juridiska processerna rättvist och effektivt. Befolkningens
förtroende för de rättsvårdande institutionerna är mycket lågt. Kvinnors
möjlighet att få sin sak prövad i domstol är avsevärt sämre än mäns.
Så kallade hedersmord - då en kvinna mördas av sina släktingar för att hon
anses ha vanärat dem - förekommer. Trots anmälningar och påstötningar visar
myndigheterna liten vilja att utreda sådana mord.
Den sedvanerätt som i praktiken ofta fungerar som det egentliga rättsystemet
är en blandning av sedvana, klan- och stamrättsskipning och den traditionella
muslimska sharia lagstiftningen. Den används särskilt ofta inom straff- och
familjerättens område, ofta på ett mycket godtyckligt sätt. Tolkningen av sharia
varierar i olika delar av landet och influeras av regionala varianter av oskriven
sedvanerätt. Varje klan har sin egen tolkning av sedvanerätten och de flesta
dispyter inom klanen eller byn löses av en lokal jirga (råd) som består av
byåldersmän och andra som utses på grundval av sin ställning i stammen.
Innehållet i gällande rätt är därför inte lätt att fastställa på förhand och
resultatet blir ofta domslut som saknar förankring i såväl sharia som den
formella lagen. I sista hand är det inte sällan lokala krigsherrar som avgör
utgången av en rättsprocess. Inom denna tradition är betalning av blodspengar
vanligt liksom att betala för ett brott ”med en flicka” ur den egna
familjen/stammen.
Enskilda medborgare kan anmäla brott mot de mänskliga rättigheterna till
Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), landets centrala
offentliga organisation för de mänskliga rättigheterna. Kommissionen tar emot
klagomål från allmänheten och försöker lösa dem genom förhandlingar,
domstolsprocesser och klagomål riktade mot regeringen.
7. Straffrihet
Under decennier av krig har det rått straffrihet även för de grövsta brotten mot
de mänskliga rättigheterna. Denna kultur av straffrihet lever i stor utsträckning
vidare. Diskussionerna handlar dels om hur man ska förhålla sig till de brott
som begåtts under decennier av krig, dels till de brott som begåtts sedan

inrättandet av en övergångsregering och därefter, inklusive de brott som
fortfarande ostraffat begås.
Frågan om hur man ska förhålla sig till krigsårens brott är ytterst känslig.
Många av de utpekade krigsförbrytarna återfinns idag i ledande positioner i
samhället - i regeringsställning, som regionala eller lokala makthavare, som
polischefer eller i det nyvalda parlamentet. Under våren 2007 pressade
fraktioner inom parlamentet igenom en amnestilag som i princip gav alla
förövare från krigsåren full amnesti. Enda möjligheten att ställa någon till svars
är om offer för brott mot de mänskliga rättigheterna på eget initiativ väljer att
initiera en rättsprocess. Sannolikheten för att något sådant skulle lyckas är dock
liten.
Presidenten har inte undertecknat lagen.
Flera rapporter och undersökningar visar att många afghaner är angelägna om
att utpekade krigsförbrytare ska flyttas från sina nuvarande maktpositioner.
Många stödjer också idén om att ställa de ansvariga inför rätta. Detta visades
inte minst vid firandet av 60-årsdagen av FN-deklarationen om de mänskliga
rättigheterna. Till detta firande hade en stor grupp kvinnor som fallit offer för
brott mot de mänskliga rättigheterna under de senaste decenniernas krig bjudits
in liksom flera företrädare för det civila samfundet. Tillsammans började de
inför tv-kamerorna ställa presidenten och regeringen till svars för att så lite
hade gjorts.
I det ramdokument som antogs vid en internationell konferens i London i
januari 2006 om Afghanistans framtid, Afghanistan Compact, lades en treårig
frist fast för att anta en plan om försoningsfrågor. Trots detta har framstegen i
praktiken uteblivit. I avvägningen mellan att upprätthålla stabiliteten i landet
och att ta itu med personer misstänkta för brott mot mänskligheten och de
mänskliga rättigheterna har presidenten regelmässigt prioriterat det förra.
Presidentens utnämningspolitik reser flera frågetecken kring regeringens vilja

att sträva efter god samhällsstyrning och förbättringar på MR-området. Ett
tydligt exempel är guvernörsposterna. Flera kända före detta krigsherrar är i
dag guvernörer. Andra individer med blodigt förflutet, och bristande
kompetens, förflyttas ständigt mellan ledande poster i olika provinser.
8. Yttrande-, tryck-, mötes- förenings- och religionsfrihet m.m.
Den nya konstitutionen slår fast att yttrandefriheten är oinskränkt. I praktiken
är den emellertid beskuren på olika sätt, inte minst för att allt som kan tolkas
som kritik av islam mycket väl kan leda till fängelse.
Endast runt 20 procent av befolkningen bedöms vara läskunnig. Ändå finns
det gott om tidningar och tidskrifter, i dagsläget omkring 400 registrerade
publikationer. Dessa är dock uteslutande koncentrerade till storstäderna och
har minimal spridning ute på landsbygden där radio förblir den enda
nyhetskällan. Nyligen presenterades en ny medialag i parlamentet som
garanterar yttrandefriheten, men tillämpningen av lagen brister. Censur
förekommer visserligen inte i formell mening, men försök förekommer och det
finns en betydande känslighet för vad som kan uppfattas skada nationella
intressen. Samtidigt finns tecken på att trycket på media från regeringshåll
hårdnat i takt med att säkerhetsläget har försämrats. Ett exempel är när
tidningen Cherog fick sina lokaler stormade av säkerhetstjänsten NDS för att
de skrivit om en konspirationsteori kring den mördade Mujaheddinledaren
Ahmed Shah Massoud. Det finns också en påtaglig känslighet mot allt som kan
anses sprida omoral eller oislamiska budskap. Tolo-TV angrips regelbundet av
parlamentariker för att de visar västerländska musikvideor och tv-kanalen har
vid flera tillfällen fått sina lokaler genomsökta av både riksåklagaren och
polisen.
Det finns inga restriktioner mot införsel av tidningar. Internetcaféer finns i
Kabul och kabel-tv är tillåtet, trots upprepade försök från landets mullor att
bannlysa vissa kanaler. Den utbredda fattigdomen utgör det kanske största
hindret för afghaner som vill ta del av information från andra än inhemska
källor. Progressiv media är ständigt utsatt för hot från fundamentalistiska
grupper. Mord på journalister förekommer. I maj och juni 2007 mördades två

kvinnliga journalister. Flera redaktörer har under de senaste åren också dömts
till fängelse för blasfemi.
Afghanistan hamnar på plats nummer 142 av 169 listade länder i Reportrar
utan gränsers ranking av pressfrihet under 2007 (2006 var placeringen 130).
Undersökningen väger också in övergrepp som begås av upprorsrörelser,
påtryckargrupper och andra icke-statliga aktörer.
Enligt konstitutionen är islam Afghanistans officiella religion. Omkring 99
procent av befolkningen är muslimer. Majoriteten (ungefär 85 procent) är
sunnimuslimer, övriga shiamuslimer. Den shiamuslimska hazara-befolkningen
har genom historien utsatts för systematisk diskriminering. Minoriteten av
ismaeliter och de små grupperna av hinduer och sikher i Afghanistan uppges
också utsättas för diskriminering
I Afghanistan råder inte religionsfrihet. Icke-muslimer garanteras visserligen
rätten att fritt utöva sin religion inom ramarna för vad som kan tolereras med
hänsyn till ”allmän sedlighet och allmän ordning”. Missionerande verksamhet
tillåts inte och muslimer tillåts inte heller konvertera till andra religioner. Enligt
sharia är apostasi ett brott som bestraffas med döden. Ett fall som rönte stor
uppmärksamhet var fallet med Abdul Rahman som i mars 2006 åtalades för att
fjorton år tidigare ha konverterat till kristendomen. Rahman frigavs så
småningom efter hårt tryck från det internationella samfundet. Han gavs asyl i
Italien. Händelsen visar på en afghansk oförmåga att på djupet hantera
konflikten mellan traditionella tolkningar av religiösa påbud och krav på
respekt för mänskliga rättigheter.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Afghanistan saknar ännu en fungerande centralmakt. Den centrala
förvaltningen har förstärkts men är ännu svag, och har ett otillräckligt
inflytande i provinserna. Den lokala förvaltningen är ännu så länge ny och skör
och måste ofta konkurrera med lokala krigsherrar och stamledare som har
behållit ett stort inflytande genom såväl formella som informella
maktstrukturer. Snarare än att marginaliseras har vissa krigsherrar via den

politiska processen legitimerat och befäst sitt inflytande och sina positioner. De
insatser som gjorts för att förbättra utnämningspolitiken, professionalisera
förvaltningen och ersätta korrumperade provinsguvernörer med dugliga
ämbetsmän har hittills varit otillräckliga. I augusti 2007 inrättade presidenten
IDLG (Independent Directorate of Local Governance). Det rådervisst hopp
om att denna myndighet kan ha ett positivt inflytande på reformeringen av
statsförvaltningen.
För första gången sedan 1960-talet gick Afghanistans befolkning 2004 till
valurnorna för att välja president. Året därpå genomfördes val till landets
parlament och provinsförsamlingar. Valen var den sista punkten i
uppföljningen av det avtal om Afghanistans politiska framtid som ingicks i
Bonn i december 2001. Bonnavtalet utgjorde den grundläggande planen för
demokratisering och återuppbyggnad av Afghanistan under de första fyra åren
efter talibanrörelsens fall och reglerade bland annat hur en ny konstitution
skulle antas, att en kommission för mänskliga rättigheter skulle inrättas samt
när de olika valen senast skulle genomföras.
Att man inte lyckats hindra krigsherrar att kandidera måste betraktas som valets
största misslyckande. Då konstitutionen föreskriver att endast personer dömda
för krigsbrott kan utestängas från att kandidera inkluderade kandidatlistan för
parlamentet nästan varje namnkunnig krigsherre och knarkbaron. Den process
som skulle borga för att personer med kopplingar till illegala väpnade grupper
ändå skulle diskvalificeras, lyckades endast utesluta ett 30-tal kandidater på
dessa grunder. Efter valet återfinns därför en rad misstänkta krigsförbrytare
bland parlamentets ledamöter. Även i presidentvalet ställde ett antal
namnkunniga krigsherrar upp.
Det valsystem som tillämpades 2005 för parlamentsvalen byggde på val av
enskilda personer istället för av partier. Att över 5 700 personer kandiderade
vittnade om ett stort intresse och en politisk pluralism. Systemet med a single
non-transferable vote innebar dock samtidigt svårigheter för väljarna att veta
vilken politik de egentligen röstade för. Denna särart har också bidragit till att
parlamentet varit politiskt fragmenterat och utan klara majoritetsgrupperingar.

Endast ett fåtal partigrupper har ännu bildats i parlamentet. Den starkaste är
United National Front, en sammanslutning av före detta krigsherrar från Norra
Alliansen.
Trots sina brister har det nya parlamentet spelat en positiv roll genom att
bredda den politiska debatten i Afghanistan, fungera som en kanal för det
missnöje som finns i många delar av landet, samt att agera som konstitutionell
motvikt till den starka presidentmakten. Men parlamentet har en tendens att ta
sig an breda tematiska frågar med mycket diskussion och lite resultat. Detta har
lett till att den legislativa processen har blivit lidande. Sedan parlamentet
inledde sin verksamhet har 162 propositioner presenterats för parlamentet från
presidentpalatset och parlamentet självt har lagt fram åtta. Av dessa 170
propositioner har parlamentet funnit tid att behandla 56.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Mer än 25 års krig har ödelagt
landet på resurser, infrastruktur, humankapital och allt annat som krävs för att
normala ekonomiska aktiviteter ska kunna fungera. Drygt hälften av
befolkningen står utan arbete.
Kvinnors rätt till arbete är på grund av rådande samhällsuppfattningar oerhört
beskurna, endast i de större städerna förvärvsarbetar kvinnor i någon
nämnvärd utsträckning. Deras arbetsmöjligheter begränsas också av att de
systematiskt diskrimineras och av att de i högre utsträckning än män är
analfabeter och saknar utbildning.
Vid sidan av jordbruk för självförsörjning, som sysselsätter de flesta människor
i Afghanistan, står sannolikt den kriminaliserade ekonomin för den största
andelen arbetstillfällen. Narkotikaproduktionen uppskattas ensam svara för
nästan häften landets BNP. Cirka femton procent av befolkningen är
involverad i opiumproduktionen. För bönderna är opiumvallmon, som sedan
kan förädlas till morfin eller heroin, den i särklass mest lönsamma grödan. Den
näst mest lönsamma grödan är marijuana. Många bönder är för fattiga för att

handla annat utsäde och har ingen möjlighet att låna pengar annat än från
knarkbaronerna. Individer med höga poster i förvaltningen eller rättsväsendet
utpekas ofta som inblandade i narkotikahanteringen. Förutom alla andra
negativa effekter är en allvarlig konsekvens av narkotikahanteringen att den
stör prismekanismerna i den lagliga delen av ekonomin. Detta försvårar
investeringar och hindrar tillväxt.
Det försämrade säkerhetsläget är ett annat viktigt hinder för att människor
kommer i arbete. 2006 kunde endast ca 44 procent av de pengar som avsatts
för projekt i Afghanistan användas. Den bristande säkerheten var jämte den
svaga administrativa kapaciteten den viktigaste orsaken till detta. I stora delar
av södra och östra Afghanistan kan halva kostnaden för ett projekt gå åt till att
upprätthålla säkerhet. Samtidigt anger många afghaner att bristen på reguljära
lönearbeten är ett viktigt skäl till att unga män låter sig rekryteras av talibanerna
då dessa betalar väl.
Till de större lagliga arbetsgivarna räknas de många internationella
hjälporganisationer som finns i landet. Svenska Afghanistankommittén (SAK)
är med sina 5500 afghanska anställda en av dessa.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Afghanistans hälsosektor fungerar dåligt. Bristerna är enorma. Det råder brist
på läkare, sjukhus, mediciner och nödvändig utrustning. Spädbarnsdödligheten
är världens högsta med ett genomsnitt på 165 avlidna barn av tusen födda. Mer
än var fjärde barn upplever inte sin femårsdag. Den beräknade
medellivslängden beräknades år 2007 vara kring 43 år.
Kvinnors tillgång till hälsovård är generellt sämre än mäns och på landsbygden
saknar de ofta helt tillgång till sjukvård. Barnmorskor eller annan
sjukvårdsutbildad personal bedöms bara biträda vid 13 procent av
förlossningarna. En afghansk kvinna löper 60 gånger högre risk än en kvinna i
ett i-land att dö av graviditetsrelaterade komplikationer. Mellan 1,5 och 2
procent av mödrarna dör vid varje förlossning. Bristen på kvinnliga läkare på
landsbygden bidrar till detta, då det anses uteslutet att manliga läkare behandlar

gynekologiska- och förlossningspatienter.
12. Rätten till utbildning
Enligt konstitutionen har alla afghaner rätt till utbildning. Verkligheten gör
dock bristen på resurser att både flickor och pojkar endast i begränsad
utsträckning har tillgång till fullgoda utbildningsalternativ. Efter omfattande
utbildningsinsatser beräknades nära sex miljoner barn gå i skola år 2007. Men
omkring två miljoner barn står fortfarande utanför skolsystemet.
På grund av hot och attentat från talibanrörelsen har under åren 2006 och 2007
antalet barn som går i skolan börjat minska. Omkring 200 000 barn som
tidigare gick i skola tros nu stå utan utbildning. Bara i landets södra och östra
delar har mer än 200 skolor bränts ner och många fler står tomma för att
barnens familjer har hotats eller läraren mördats. Bara under 2006 mördades ett
tjugotal lärare och under 2007 har våldet mot lärare varit ännu mer utbrett. Inte
bara lärare är måltavlor för talibanerna. I november 2007 mördades en
femtonårig pojke för att han på sin fritid undervisat andra barn i engelska.
Mord på flickor för att de bryter mot talibanernas förbud mot utbildning för
kvinnor inträffar också regelbundet.
Den tidigare talibanregimens formella förbud mot flickors utbildning har nu,
åtminstone formellt, bytts mot positiv särbehandling. I konstitutionen
föreskrivs att staten ska utarbeta ett program för att aktivt stödja kvinnors
utbildning. Konservativa värderingar påverkar dock fortfarande i hög grad
flickors möjligheter till skolgång. Även den bristande säkerheten påverkar
skolgången negativt. Många väljer att hålla sina barn hemma av säkerhetsskäl.
Att familjer tillåter sina döttrar att vidareutbilda sig efter grundskolan är
fortfarande ovanligt och på landsbygden förekommer detta mycket sällan.
Afghanistan fortsätter därför att ha bland världens lägsta andel flickor på
gymnasienivå omkring tio procent.
Analfabetismen är mycket utbredd. Läskunnigheten för vuxna kvinnor
beräknas vara 12 procent och för vuxna män drygt 40 procent.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
En ökad handel – laglig och olaglig – och det internationella
utvecklingsbiståndet har lett till ekonomisk utveckling. Men fattigdomen är
fortsatt extrem – tidigare var den förkrossande.
Krig och skövling har gjort levnadsförhållandena i landet ytterst svåra. Ett fåtal
lever i välmåga men majoriteten av landets befolkning lever under svåra och
primitiva förhållanden, utan tillfredsställande boende eller tillgång till rent
vatten. Bara fem procent av befolkningen beräknas ha tillgång till elektricitet.
2006 drabbades landet av omfattande torka vilket ledde till minskad avkastning
i jordbruket och omfattande boskapsdöd. Många valde då att flytta inom
landet, oftast in till storstäderna. Huvudstaden Kabul som för några år sedan
hade en befolkning på knappt en miljon tros idag ha en befolkning på mellan
tre och fyra miljoner.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Många rent juridiska framsteg har gjorts för kvinnans ställning sedan
talibanstyrets fall. Den nya afghanska konstitutionen från januari 2004
stipulerar till exempel att kvinnor och män har samma rättigheter. Framstegen
har dock fått endast begränsat genomslag i praktisk verklighet. Afghanistan har
en lång väg att gå innan kvinnor kan åtnjuta de mest grundläggande
rättigheterna. Det finns inget program för hur framstegen i lagstiftningen ska
omsättas i praktiken och det bristfälliga rättsystemet saknar mekanismer för att
försvara kvinnors rättigheter. De flesta kvinnor är inte medvetna om sina
rättigheter. Många kvinnoorganisationer är främst inriktade på utbildning. Att
hitta kvinnorättsaktiva i det extremt patriarkala afghanska samhället är svårt.
Den mest framträdande av dem, parlamentarikern Malalai Joya blev våren 2007
avstängd från parlamentet efter att ha uttalat sig kritiskt om krigsherrarna i
parlamentet.
Det mest positiva inslaget i utvecklingen under de senaste åren är att kvinnorna
deltar allt mer i det politiska livet. Omkring tolv procent av kandidaterna till

parlamentet och åtta procent av kandidaterna till provinsråden var kvinnor. I
parlamentet var 26 procent av platserna vikta för kvinnor, men flera kom in av
egen kraft utanför kvoteringssystemet, trots betydande problem med säkerhet
och finansieringen av sina kampanjer. I och med valen har de afghanska
kvinnorna tagit ett avgörande steg in i det offentliga rummet. Cirka 40 procent
av de röstande var kvinnor. Hur många av dem som kände sig fria att
självständigt besluta hur de skulle rösta är inte känt, men oavsett var det
kvinnliga deltagandet i valet ett viktigt steg framåt för att uppnå kvinnlig
medverkan i de politiska processerna.
Listan över övergrepp mot kvinnor kan göras lång: våld och sexuella övergrepp
i hemmet, tvångsäktenskap, barnäktenskap, människohandel, slavliknande
förhållanden, systematisk diskriminering för att nämna några. Traditionella
värderingar och en patriarkal samhällssyn gör att kvinnor i stor utsträckning
förvisas till att leva sina liv inom hemmets väggar. Situationen varierar dock
från område till område och mellan stad och landsbygd. Under talibanregimen
fanns ett förbud mot att kvinnor förvärvsarbetade. Det förbudet har hävts,
men i praktiken har inga större förändringar skett ännu och det finns få
förvärvsarbetande kvinnor. Den allt sämre säkerhetssituationen har enligt
AIHRC medfört att allt färre kvinnor vistas utanför hemmet. Att arbeta eller
besöka basaren anses helt enkelt för farligt för kvinnor. Denna utveckling är
nära kopplad till talibanrörelsens utbredning.
Våldet mot kvinnor är utbrett. Förekomsten av våldtäkter, olika former av
kvinnomisshandel, så kallade hedersmord, misshandel i form av
"brännskador", försvinnanden, kidnappningar med mera är omfattande.
Kvinnomördare går oftast fria. Våldtäkter är svåra att dokumentera på grund
av det sociala stigma som de omges av. Om den av kvinnan utpekade
våldtäktsmannen inte fälls, kan kvinnan själv komma att ställas inför rätta för
utomäktenskapliga förbindelser, vilket ärett brott enligt sharia. Våldtäkt inom
äktenskapet betraktas inte som ett brott.
Den informella rättskipningen, som bygger på olika traditioner, seder och bruk

som till skillnad från den formella ofta omsätts i praktiken, har ett enormt
inflytande på afghanska kvinnor. Seden att rivaliserande klaner använder
kvinnor och flickor som kompensation i samband med uppgörelser, eller för
att reglera skulder av olika slag, har återuppstått efter talibanregimens fall.
Exempelvis kan ett mord sonas med att den drabbades familj tilldelas en dotter
från förövarens familj. Då överlämnandet inte i första hand sker i syfte att
försonas, utan för att vanhedra förövarens familj, hålls dessa flickor och
kvinnor under slavliknande förhållanden i det nya hushållet.
Det finns inte längre någon lag som tvingar kvinnor att skyla sig med en så
kallad burqa, men den förblir traditionell klädsel för kvinnor från konservativa
eller traditionsbundna familjer, det vill säga för majoriteten. Också det sociala
trycket påverkar – inte ens en liberal familj vågar alltid låta familjens kvinnor gå
ut utan burqa. Många kvinnor ser sig inte minst av säkerhetsskäl tvingade att
bära denna klädsel.
Den stora majoriteten av kvinnor i fängelse är frihetsberövade på grund av
anklagelser om utomäktenskapliga förbindelser.
15. Barns rättigheter
I ett land där livsvillkoren är närmast skoningslösa för alla, är de afghanska
barnen särskilt utsatta. Decennier av krig har resulterat i flera generationer av
barn som aldrig upplevt någon trygghet och aldrig fått någon utbildning.
Barnadödligheten är enligt Unicef den högsta i världen och 20 procent av
barnen dör före fem års ålder.
Barnarbete är vanligt förekommande, omkring en femtedel av alla barn tros
arbeta på ett eller annat sätt. Barn arbetar ofta från och med sex års ålder med
allehanda uppgifter, bland annat väver de mattor, vaktar djur, hjälper till i
hemmet eller samlar ved. Den oberoende afghanska kommissionen för de
mänskliga rättigheterna (AIHRC) försöker sedan 2006 få till stånd en
minimiålder om 15 år för arbete. Barnarbete är enligt den afghanska
konstitutionen förbjudet och lagar finns men de efterlevs inte.

Ett fåtal minderåriga uppges sitta fängslade. Straffbarhetsåldern höjdes 2005
från 7 till 12 år. AIHRC har sedan dess arbetat på att få tillstånd en höjning av
straffbarhetsåldern till 14 år i enlighet med barnkonventionens mål.
Parlamentets underhus antog en höjning till 18 år för pojkar och 17 år för
flickor, men förslaget är för närvarande blockerat i överhuset.
Sexuell exploatering liksom handel med barn för såväl tvångsarbete som för
sexuella ändamål förekommer. Några uppmärksammade fall där barn blivit
offer för människohandel har lett till att en kommission för handel med barn
har satts upp inom arbetsministeriet.
Barnsoldater förekom på alla sidor under inbördeskriget och ungdomar under
18 år ingår fortfarande i olika milisförband runt om i landet, liksom i
talibanrörelsen. Afghanistan uppges ha fler minor per capita än något annat
land i världen och barn löper en särskild risk att skadas eller dödas av
landminor och oexploderad ammunition.
Lagen föreskriver att flickor måste vara 16 år och pojkar 18 år för att ingå
äktenskap, men i praktiken varierar detta. Ansiktsbehåring ses som ett tecken
på att en pojke uppnått mogen ålder för att gifta sig. Pojkar och flickor tvingas
gifta sig med någon som familjen valt åt dem. Barnäktenskap är vanligt
förekommande och flickor så unga som sju år lovas ibland bort till män som
kan vara 30-40 år äldre än de själva. Enligt en studie som det afghanska
kvinnoministeriet och en afghansk kvinnoorganisation gjort, gifts ca 57 procent
av de afghanska flickorna bort innan de fyllt 16 år. Änkor tillåts endast att gifta
om sig om den tilltänkte är den avlidne makens bror eller kusin.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urbefolkningar
Det finns mer än tjugo olika etniska grupper i Afghanistan, varav den största är
pashtunerna. Andra större etniska grupper är tadzjiker, uzbeker och hazaras
medan de mindre minoriteterna inkluderar aimaqer, turkmener, balocher samt
farsiwaner och nuristaner. Traditionellt har landet styrts av pashtunska

härskare. Talibanrörelsen är en i huvudsak pashtunsk rörelse.
Frågan om landets etniska sammansättning är politisk känslig. Parterna till
Bonn-avtalet bad FN att skyndsamt genomföra en folkräkning. Folkräkningen
kommer om säkerheten tillåter det att genomföras i augusti 2008.
Det vore missvisande att hävda att staten explicit sanktionerar diskriminering
av etniska eller religiösa minoriteter, men få praktiska åtgärder vidtas för att
förhindra den. I praktiken skiftar diskrimineringen av etniska och/eller
religiösa grupper från område till område beroende på lokala sedvänjor.
Generellt kan dock sägas att hazarabefolkningen, som ingår i landets
shiamuslimska del, diskrimineras av landets övriga, sunnimuslimska befolkning.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Öppen homosexualitet förekommer inte och homosexuella samlag är
förbjudna enligt sharia. Det finns inget rättsligt skydd mot diskriminering på
grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
18. Flyktingars rättigheter
Åren av konflikter tvingade över sex miljoner afghaner på flykt utomlands,
medan uppskattningsvis 1,4 miljoner blev internflyktingar. Talibanregimens fall
och den efterföljande fredsprocessen har lett till en stor flyktingåtervandring,
framför allt från Pakistan och Iran, där attityden mot flyktingarna har på senare
tid hårdnat. Ungefär fyra och en halv miljoner flyktingar har till dags dato
återvänt.
Överenskommelser mellan de pakistanska respektive iranska myndigheterna
och UNHCR har lett till ett organiserat program för frivillig repatriering.
Under 2007 började dock iranska myndigheter deportera afghanska flyktingar.
Iran uppger att de kommer att deportera alla kvarvarande afghanska flyktingar
under 2008. Nästan en miljon afghanska flyktingar tros finnas i Iran. I
samarbete med UNHCR har Pakistan börjat registrera och utfärda ID-kort till
den afghanska befolkning som fortfarande finns i landet. Denna tillåter dem att
stanna i landet till 2009. Nära tre miljoner afghanska flyktingar tros finnas i
Pakistan.

Även EU har lanserat ett pilotprojekt för återvändande, Return, Reception,
Reintegration of Afghan Nationals in Afghanistan (RANA). I programmet ingår
assistans vid ankomsten till Afghanistan för såväl frivilligt återvändande som
avvisade asylsökande. Sverige har hittills inte deltagit i RANA.
Ett stort problem för de återvändande flyktingarna är möjligheten till
försörjning. Ett annat stort problem är konflikter om egendom, som
aktualiseras av återvändandet.
Afghanistan har inte tillträtt 1951 års flyktingkonvention.
19. Funktionshindrades rättigheter
De afghanska myndigheternas resurser för att tillgodose funktionshindrades
särskilda behov är små och de riktade åtgärder som görs utförs främst av
inhemska och utländska enskilda organisationer som FN, Röda korset och
Svenska Afghanistankommittén.
Miljontals minor ligger kvar i marken sedan krigsåren och dessa fortsätter
skörda offer. FN samordnar ett stort minröjningsprogram och utbildning om
riskerna med minor. Internationella hjälporganisationer bistår de drabbade med
proteser, medicin och rehabilitering.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Bland de internationella organisationer som är verksamma på mänskliga
rättigheters områd i Afghanistan märks särskilt den New York-baserade Human
Rights Watch.
En rad afghanska organisationer är också på olika sätt aktiva i arbetet för
mänskliga rättigheter: bland annat Afghan Professional Alliance for Minority
Rights, Cooperation Center for Afghanistan, Afghan Women Lawyers and
Professional Association samt en afghansk avdelning av International Human
Rights Law Group. Efter att länge ha varit i en utsatt ställning är det civila
samhället i Afghanistan kan numera klassas som jämförelsevis svagt. Den

offentliga oberoende afghanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna
(AIHRC) har också attraherat mycket av den kompetens inom mänskliga
rättigheter som finns i landet.

EU:s särskilde representant för Afghanistan, Francesc Vendrell, har ett kontor i
Kabul som också hyser en rådgivare för mänskliga rättigheter och genusfrågor
(jämställdhet).

AIHRC är den centrala organisationen för mänskliga rättigheter i Afghanistan,
med huvudkontor i Kabul och satellitkontor i alla större regionala centra.
Kommissionens är ett offentligt organ vars konstitutionella mandat är att
övervaka situationen, undersöka brott och stödja nationella institutioner i
utvecklingen mot respekt för mänskliga rättigheter. AIHRC har elva
kommissionärer och ungefär 400 anställda och har med åren växt till en stark
organisation som kännetecknas av integritet och professionalism, om än med
regionala skillnader vad gäller kapacitet.

En rådgivande grupp för frågor rörande mänskliga rättigheter etablerades i
februari 2003, bestående av representanter för regeringen, givarländer, FNorgan
och AIHRC.

I sin ombudsmannaliknade roll tar kommissionen emot klagomål från
allmänheten och försöker lösa dem genom förhandlingar, domstolsprocesser
och klagomål riktade mot regeringen. Kommissionen publicerar också årligen
flera rapporter och uttalanden om MR-situationen och medverkar i
lagstiftningsprocessen genom dialog med ministerierna och lobbying i
parlamentet. De flesta afghanska myndigheter och tjänstemän förefaller så
långt de kan efterkomma kommissionens önskemål, om inte av någon djup
respekt för mänskliga rättigheter, så åtminstone för att undvika onödiga
politiska problem.
AIHRC utsätts regelbundet för påtryckningar och hot från mujaheddinledare
och konservativa krafter i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN:s sammanhållande organ för Afghanistan är United Nations Assistance
Mission in Afghanistan (UNAMA). UNAMA:s mandat omfattar både politiska
och biståndsinriktade uppgifter, inklusive samordning av det internationella
samfundets insatser för humanitär hjälp och återuppbyggnad. En särskild
rådgivare för mänskliga rättigheter ingår i UNAMA.

Sverige ger finansiellt stöd till AIHRC:s verksamhet samt till upprättandet av
ett självständigt advokatsamfund.

Mänskliga rättigheter i Pakistan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Pakistan har förvärrats under 2007.
Liksom tidigare är bristande rättssäkerhet, godtycklig myndighetsutövning och
diskriminering av kvinnor och minoriteter vanligt förekommande i det
pakistanska samhället. Tortyr förekommer och dödsstraff tillämpas.
3 november 2007 utlystes undantagstillstånd i Pakistan. I och med det
upphävdas flera av de grundläggande fri- och rättigheterna, däribland
yttrandefriheten, rörelsefriheten och likheten inför lagen under de sex veckor
som undantagstillstånd rådde i landet. Under året har dessutom flera
lagändringar gjorts som har försämrat mediafriheten. Militärens befogenheter
har utökats så att civila nu kan ställas inför militärdomstol under anklagelser
om förräderi, uppvigling och angrepp på militär personal.
De statliga institutionerna i Pakistan, exempelvis domstolsväsendet, är mycket
eftersatta och har bristande beslutskraft. Högsta domstolen var under en
period före utlysandet av undantagstillstånd ett undantag . Den alltmer
självständigt sinnade högsta domstolen tog då upp ett antal kontroversiella
rättsfall rörande bland annat försvinnanden av nationalister i Balochistan, och
flera andra mål som gällde statens möjligheter att inskränka individens
rättigheter. Då undantagstillståndet infördes avsattes domstolarnas ledamöter
på nationell och provinsiell nivå. För att få tillbaka sina platser var domarna
tvungna att svära trohet till en provisorisk konstitution (PCO) och senare till
den återinsatta konstitutionen från 1973. Övriga domare återinsattes inte.
Antalet dödsdömda som avrättats har fortsatt att öka. Under 2006 avrättades
82 personer, vilket kan jämföras med 52 som avrättades 2005. Över 7000
fångar befann sig under 2006 i dödscell i väntan på avrättning eller

överprövning.
Det finns många rapporter som visar att arresterade personer utsätts för tortyr.
Pakistanska myndigheter har gjort försök att ställa de ansvariga poliserna till
svars men i realiteten fälls sällan dessa personer för sina brott. Tortyr används
också i många fall i samband med godtyckliga frihetsberövanden. Några av de
höga jurister som arresterades i samband med undantagstillståndet har sagt sig
varit utsatta för psykisk och fysisk tortyr.
Pakistans ekonomiska utveckling har varit fortsatt god. Trots detta lever 24
procent av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen och över
hälften av landets befolkning befinner sig strax över fattigdomsgränsen. Endast
hälften av landets vuxna befolkning kan läsa. Av kvinnorna är 35 procent
läskunniga. Många sociala faktorer är eftersatta och Pakistan befann sig år 2006
på plats 134 av 177 i FN:s index för mänsklig utveckling (Human Development
Index).
En majoritet av Pakistans befolkning utsätts för diskriminering. Kvinnor får
ofta inte tillgång till utbildning och gifts bort vid tidig ålder. I en del av de mer
konservativa områdena i landet hindras kvinnor från att utnyttja sina politiska
rättigheter. Barnarbete är vanligt förekommande. Det är förbjudet för barn
under 14 år att arbeta men lagen har sällan lett till åtal och påföljden för brott
mot lagen är endast böter. Av de religiösa minoriteterna i landet är ahmadiyas
de mest utsatta då de betraktas som avfällingar från islam. Kristna pakistanier
diskrimineras ofta på arbetsmarknaden och lever ofta under svåra förhållanden.
Trots att ett informellt kastsystem existerar saknar Pakistan lagstiftning för att
motverka diskriminering på basis av kast eller social status.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Pakistan har fortfarande inte ratificerat flera av FN:s centrala konventioner om
de mänskliga rättigheterna.
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt de

fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.
Pakistan har inte ratificerat eller undertecknat konventionen, men enligt
uppgift från Pakistans utrikesministerium har beslut tagits att ratificera
den.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
Pakistan har undertecknat, men inte ratificerat, konventionen. Enligt
uppgift från Pakistans utrikesministerium har beslut tagits att ratificera
också denna konvention.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).
Pakistan har ratificerat konventionen.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
− kvinnor (CEDAW). samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
Pakistan har ratificerat konventionen. En generell reservation har dock
gjorts om att den pakistanska grundlagen (och islamisk rätt) har
företräde framför konventionen. Sverige har invänt mot den traktatsrättliga
giltigheten av denna reservation. Pakistans rapportering togs
upp i maj 2007. I juni lämnade kommittén för avskaffande av
diskriminering av kvinnor sina kommentarer, där Pakistan ombads göra
en översyn av all diskriminerande lagstiftning för att uppnå
överensstämmelse med CEDAW. Flera områden togs särskilt upp,
däribland tillgång till utbildning, rättssäkerhet, arbete och hälsovård.
Pakistan förväntas svara vid nästa rapporteringstillfälle i april 2009.
Pakistan har inte ratificerat eller undertecknat det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt.
− Konventionen mot tortyr (CAT) samt det fakultativa protokollet om förebyggande
av tortyr. Pakistan har inte ratificerat eller undertecknat konventionen
men enligt uppgift från Pakistans utrikesministerium har beslut tagits
att göra det.
− Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de två tillhörande protokollen
om barn i väpnade konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi. Pakistan har ratificerat konventionen. En reservation har
dock gjorts om att den pakistanska grundlagen (och islamisk rätt) har
företräde framför konventionen. Sverige har invänt mot den traktatsrättliga
giltigheten av denna reservation. Pakistan har undertecknat de

två protokollen som dock ännu inte ratificerats. Pakistan rapporterar
regelbundet till konventionskommittén för barnkonventionen.
− Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967. Pakistan har
varken undertecknat eller ratificerat konventionen eller protokollet.
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC). Pakistan har varken
undertecknat eller ratificerat stadgan.
Pakistan har inte sedan 1999, då den särskilda rapportören om våld mot
kvinnor besökte landet, tillåtit besök av FN:s specialrapportörer, trots
upprepade förfrågningar.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekten för liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Sedan år 2003 har stridigheter pågått i gränsområdena mot Afghanistan där
regeringens säkerhetsstyrkor bekämpar al-Qaida, talibanrörelsen och andra
militanta extremistgrupper. I takt med att situationen i Afghanistan har
förvärrats sedan 2005 har läget i dessa områden också försämrats. Under 2007
bröts vapenvilan mellan regeringstrupper och militanta islamister i de federalt
administrerade stamområdena (FATA) och konflikten, främst i landets västra
delar, förvärrades och drabbade många civila. Det krigsliknande tillståndet
spreds under hösten 2007 utanför FATA till den nordvästra gränsprovinsen
(NWFP). Den pakistanska armén inledde en massiv militärinsats mot radikala
trupper i Swat-dalen, cirka 10 mil från Islamabad, som ledde till många civila
dödsoffer och ett stort antal internflyktingar. Den nationalistiskt färgade
konflikten i den sydvästra provinsen Balochistan har fortsatt, men inte med
samma intensitet som under 2005 och 2006.
Vid polisingripanden förekommer det att misstänkta brottslingar avlider. Enligt
människorättsorganisationen HRCP (Human Rights Commission of Pakistan)
förekom 188 sådana fall under 2006. Dödsfall i fängelser förekommer men är
inte lika vanliga. Politiskt motiverade ofrivilliga försvinnanden förekommer
och drabbar framförallt personer som verkar för autonomi för delstaterna
Balochistan eller Sindh. Flera journalister har också försvunnit, och i en del fall
återfunnits mördade. Det uppmärksammade fallet med Hayatullah Khan, en

journalist som försvunnit och återfanns mördad i juni 2006, fick i november
2007 en tragisk fortsättning. Hans änka Mahrun Nisa, som arbetat för
mediafrihet och journalisters säkerhet i Pakistan dödades då i ett bombattentat
i sitt hem.
Slaveriliknande förhållanden existerar i Pakistan bland fattiga jordlösa som
tvingas bli skuldslavar för att överleva, främst i provinsen Sindh. Dessa får en
mindre summa pengar av jordägare eller tegelbruksägare, men tvingas sedan
arbeta utan ersättning eller med endast mycket liten lön. De kan inte återbetala
skulden och enligt HRCP förekommer det att jordägare säljer sina skuldslavar,
som i dessa fall får en ännu större skuld att återbetala.
Det finns säkra uppgifter om förekomst av tortyr i Pakistan, särskilt när det
gäller personer tagna i förvar av polisen. Tortyren leder i många fall till
dödsfall. Människorättsorganisationen HRCP beskrev i detalj över femtio fall
av tortyr i häkten och fängelser, men det verkliga antalet tros vara mångdubbelt
högre. Det har gjorts försök från de pakistanska myndigheternas sida att vidta
åtgärder mot tortyren, men i praktiken har mycket få fall följts upp. Uppgifter
förekommer också om att säkerhetstjänsten samt paramilitära styrkor använder
sig av utomrättsliga frihetsberövanden och tortyr av misstänkta.
Fängelserna i Pakistan är extremt överbelagda. Enligt officiella källor har de en
överbeläggningsgrad på nära 220 procent. Hälsoförhållandena är miserabla och
undernäring är utbredd. Misshandel, sexuella övergrepp och maktmissbruk
förekommer ofta för att pressa fångarna och deras anhöriga på pengar.
Fängelserna har inga möjligheter att behandla fångar med mentala
hälsoproblem eller den ökande andel fångar som är drogmissbrukare.
De religiösa hudood-lagarna, som instiftades 1979, existerar fortfarande i
Pakistan men tillämpas i realiteten mycket sällan. De särskilt grymma straff
som kan utdömas enligt hudood-lagarna – till exempel stening, strypning och
stympning - har hittills aldrig verkställts i Pakistan även om det förekommer att
domstolar utdömer dem. Spöstraffet har tagits bort för de flesta typer av brott

mot dessa lagar.
Kvinnor, barn och ungdomar är en mycket utsatt grupp i fängelserna och
övergrepp mot dem är vanliga. Enligt barnrättsorganisationen SPARC finns
det omkring 3 000 minderåriga i pakistanska fängelser. Därtill kommer ett
okänt antal barn som föds eller medföljer sina mödrar i fängelse.
Straffmyndighetsåldern är endast 7 år. Lagen om behandling av minderåriga i
rättsystemet, Juvenile Justice System Ordinance, föreskriver särskild fångvård för
personer under 18 år. Enligt barnkonventionskommittén och SPARC efterlevs
dock lagen bristfälligt. Det stora flertalet minderåriga hamnar fortfarande på
anstalter som också hyser vuxna.
4. Dödsstraff
Dödsstraff tillämpas i Pakistan. Dödsstraff ingår i straffskalan för ett tjugotal
brott, bland annat för mord, våldtäkt, väpnat rån, sexuellt utnyttjande av
minderårig, hädelse och politiska brott såsom förräderi. Antalet utdömda
dödsstraff har, efter några års nedgång, återigen ökat till minst 446 under 2006.
Dödsstraff tillämpas i praktiken nästan uteslutande för mord, människorov och
narkotikabrott. Enligt människorättsorganisationen HRCP:s och Amnestys
uppgifter har en klar ökning av antalet avrättade också skett, med 82 personer
avrättade under år 2006, varav en minderårig. Officiellt avskaffades dock
dödsstraffet för minderåriga (under 18 år) i juli 2000. Fortfarande är dock
minst tre personer dömda till döden för brott begångna när de var minderåriga.
Brotten begicks före lagens ikraftträdande och straffen har inte rivits upp.
Ett särskilt problem är rättssäkerheten i processer där dödsstraff kan komma
ifråga. Ett fungerande rättshjälpssystem saknas i Pakistan. Domstolar i första
instans dömer ofta summariskt (utomrättsligt), på grund av arbetsbelastning,
bristande kapacitet eller som en följd av korruption.
Den nya kvinnofridslagen från 2006 avskaffade dödsstraffet för
äktenskapsbrott men lokala stamdomstolar, så kallade jirgas, kan fortfarande

utdöma dödsstraff för detta. Fyra personer avrättades i juni 2007 i
gränsområdet till Afghanistan efter att ha blivit dömda till döden för
äktenskapsbrott av en sådan jirga.
För närvarande sitter över 7 000 personer i dödscell i avvaktan på verkställighet
eller överprövning. Ökningen av antalet dömda som väntar på avrättning har
lett till förnedrande och omänskliga förhållanden i dödscellerna. Inhemsk
opinion mot dödsstraffet är i det närmaste obefintlig.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
I samband med inrättandet av undantagstillståndet den 3 november 2007
frihetsberövades tusentals människorättsförsvarare, oppositionspolitiker och
jurister, därav många framstående och aktiva advokater och domare. De flesta
släpptes inom ett par veckor men ett mindre antal kvarhölls i husarrest eller
fängelser då undantagstillståndet hävdes 15 december. Under
undantagstillståndet upphävdes artikel 9 av konstitutionen, som garanterar
personlig säkerhet, samt artikel 10 som skyddar mot godtyckliga arresteringar
och frihetsberövanden.
Den 9 november 2007 gjordes ett antal tillägg till 1952 års Army Act rörande
”arméns befogenheter att ingripa mot civila för att skydda landets säkerhet”.
Tilläggen kan användas för att arrestera misstänkta terrorister och ställa dem
inför rätta utan att ha en arresteringsorder utfärdad. De kan också användas för
brott som förräderi och uppvigling (det senare har redan skett i ett flertal fall).
Tilläggen medför att personer kan frihetsberövas utan beslut av en civil
domstol och deras familjer kan inte heller kräva att polisen och rättsväsendet
låter dem få veta var de hålls. Högsta Domstolens tidigare ordförande, Iftikhar
Chaudhry, väckte under 2006 och 2007 regimens irritation genom att kräva
offentlig information om försvunna personer anklagade för att vara terrorister.
Detta har lett till att antalet rapporter om så kallade "försvinnanden" har ökat
markant under 2006 jämfört med tidigare år. De försvunna personerna dyker
ibland upp igen, inte sällan efter att ha utsatts för tortyr. Det finns dock flera

kända exempel på personer som hittats mördade. Bakom ökningen av antalet
försvinnanden står i första hand ett stort antal gripanden av balochiska
nationalister. Uppgifterna om hur många balocher som har gripits varierar
stort: mellan 500 och 3 000 personer. HRCP har under 2006 uppmärksammat
ett knappt hundratal fall av försvinnanden. I flera fall har det rört sig om
journalister.
Försvinnanden har även drabbat personer i gränsområdena som misstänkts
stödja lokal talibanmilis eller personer i Pakistan som tros ha länkar till al-Qaida
eller andra militanta grupper. Det officiella antalet gripna sedan år 2001
uppgavs i juni 2006 vara cirka 1 000 personer. Hur många som har gripits utan
möjlighet till rättsprövning är okänt.
Ett stort antal lagstridiga och godtyckliga frihetsberövanden utförda av lokala
poliser i syfte att pressa pengar från de gripna eller deras anhöriga, har också
rapporterats.
Vissa restriktioner finns för in- och utrikes resor. Reseförbud inom landet
tillämpas för att hindra politiskt oppositionella och religiösa ledare från att delta
i mötesaktiviteter eller för att hindra journalister från att bevaka de interna
konflikterna. Eftersökta personer uppförs på en särskild utresekontrollista utan
föregående domstolsbeslut. Exempelvis kan detta användas som påtryckning
mot oppositionella balocher eller för att hindra att de deltar i opinionsbildning
utomlands. Statligt anställda och studenter måste ansöka om tillstånd för
utrikesresor, ett så kallat non-objection certificate.
6. Rättssäkerhet och rättstatsprincipen
Den pakistanska grundlagen från 1973 innehåller bestämmelser som ska
garantera medborgarnas rättigheter i förhållande till staten, inklusive förbud
mot tortyr, godtyckliga gripanden, rätten att få sin sak prövad inför opartisk
domstol och principen om likhet inför lagen. I verkligheten åsidosätts dessa
grundläggande fri- och rättigheter ofta.
Bland de grundlagsskyddade rättigheter som drogs in vid undantagstillståndet 3

november -15 december 2007 återfanns artikel 25 av konstitutionen som
garanterar likhet inför lagen.

råd att söka rättvisa inför domstol. Kvinnor har svårare att göra sin rätt
gällande på grund av diskriminerande bevisregler och traditionella föreställningar.

Det pakistanska domstolsväsendet är mycket eftersatt, har bristande
beslutskraft och en låg grad av oberoende. Detta bekräftades i november 2007
då samtliga domare vid regionala samt nationella domstolar avsattes av
president Musharraf. Presidenten tillsatte därefter personligen en ny
ordförande för högsta domstolen och endast de domare som accepterade att
svära trohet till en provisorisk konstitution återinsattes. Det bakomliggande
motivet till presidentens ingripande mot domstolarna anses allmänt vara en
ökande grad av självständighet inom domarkåren de senaste åren. Högsta
domstolen har bland annat tagit upp ett antal kontroversiella rättsfall gällande
försvinnanden av nationalister i Balochistan och flera andra mål som rör
statens möjligheter att inskränka individens lagstadgade rättigheter. Ett av
presidentens officiella skäl för införandet av undantagstillstånd var att högsta
domstolen skulle ha lagt sig i den politiska processen i landet.

Brister i polisväsendet och införandet av de islamiska lagarna om qisas
(retaliationsrätt) och diyat (blodspengar) 1990 har gjort att lagföring i stor
utsträckning är en privat angelägenhet. Även vid grova brott såsom mord kan
brottsoffret eller dennes arvingar förlåta en gärningsman, vilket oftast sker mot
penningersättning, men ibland också efter hot och utpressning.

Advokatsamfund finns, och dessa har under det senaste året utgjort en central
del av demokratirörelsen i Pakistan. Polisen har vid flera tillfällen under 2007
använt våld och tårgas vid protester och demonstrationer som organiserats av
juristkåren. Många av dem som arresterades under undantagstillståndet var
medlemmar i advokatsamfundet och advokatsamfundets ordförande Aitzaz
Ahsan befann sig fortfarande i husarrest då undantagstillståndet lyftes den 15
december 2007.
Ett mycket allvarligt hinder för rättssäkerheten är att rättskipningen försvåras
av överbelastning, ineffektivitet, korruption, byråkrati och ett system med flera
specialdomstolar vars jurisdiktion i vissa avseenden överlappar varandra. Ofta
tar det flera år för en domstol att avkunna dom i enskilda mål. Många juristoch
domartjänster förblir obesatta. Häktade personer sitter ofta
frihetsberövade under lång tid, ibland längre tid än den strafftid som stipuleras
för det brott de anklagas för. Principen om likhet inför lagen respekteras inte,
utan inflytelserika personer kan ofta med hjälp av politiska medel eller pengar
köpa sig fria från straff. Fattigdom gör att en stor del av befolkningen inte har

Uppskattningsvis 20 procent av alla mord undgår rättslig prövning på grund av
att familjen förlåter gärningsmannen. År 2004 tydliggjordes strafflagen när det
gäller så kallade hedersmord. Dessa omnämns nu specifikt i lagen som straffbar
gärning och straffen har skärpts. Förändringen är dock uppenbart otillräcklig
eftersom brottsoffrets arvingar, vilka i många fall är de som anstiftat brottet,
fortfarande kan benåda gärningsmannen enligt diyat.
Vid sidan av de reguljära domstolarna finns två parallella, men överlappande,
rättssystem för fall gällande terrorism och korruption. Vidare finns en parallell
religiös rättsordning. För militär personal finns ett särskilt militärt rättsväsende.
De särskilda terrorismdomstolarna som infördes 1997 har kritiserats skarpt av
människorättsaktivister. De summariska (utomrättsliga) rättegångarna (inom
högst sju arbetsdagar) ökar riskerna för felaktiga domar. I flertalet fall tar dock
rättegången längre tid på grund av samma överbelastning som lamslår det
övriga rättsväsendet.
Särskilda antikorruptionsdomstolar skapades 1999 som en del av militärregeringens
kampanj mot korruption. Tillämpningen av antikorruptionslagen
har emellertid varit selektiv. Korruptionsmisstänkta politiker som lierat sig med
militären har i praktiken undandragits domstolarnas granskning, samtidigt som
hot om åtal utnyttjats som påtryckningsmedel mot mer omedgörliga personer.
Parallellt med de sekulära domstolarna finns en religiös rättsordning. Den
federala shari'a-domstolen dömer i första hand i mål som gäller familjerätt och

islamiska moralbrott samt har rätt att ogiltigförklara lagar som bedöms stå i
konflikt med islam. Hudood-lagarna från 1979 straffbelägger mord, stöld,
hädelse, äktenskapsbrott, våldtäkt utanför äktenskapets ramar, alkohol och
hasardspel, men har i första hand tillämpats ifråga om äktenskapsbrott.
Äktenskapsbrott (zina) är enligt Hudood belagt med dödsstraff genom offentlig
stening eller offentlig piskning med etthundra rapp men straffen omvandlas
regelmässigt till fängelse. Så unga flickor som nio år har åtalats för otukt.
Under starka protester från de islamistiska partierna antog parlamentet i
november 2006 ett förslag om ändring av Hudood-lagen, Protection of Women Bill,
som syftat till att separera brotten våldtäkt och otukt. Våldtagna kvinnor har
hittills löpt en betydande risk att dömas för zina på grund av lagens otydlighet
ifråga om kravet på uppsåt från kvinnans sida. Genom det nya förslaget ska det
också gå att döma våldtäktsmän som inte erkänt, något som tidigare i praktiken
varit omöjligt på grund av kravet på fyra närvarande manliga muslimska
vittnen. Som en eftergift till de konservativa krafterna kriminaliserades
samtidigt otukt i den sekulära strafflagen.
I mål om hädelse kränks regelbundet de mest grundläggande rättssäkerhetsprinciper.
Enligt den pakistanska strafflagen (art 295C) bestraffas uttalanden,
åtbörder eller insinuationer som direkt eller indirekt kan anses smäda profeten
Muhammed med döden eller livstids fängelse. Detta gäller oberoende av
sagesmannens avsikt med uttalandet. Personer, ofta från de religiösa
minoriteterna, döms enligt denna och liknande bestämmelser till döden eller
långa fängelsestraff på mycket lösa grunder.
Ett godtyckligt och informellt system av rättskipning baserad på islamisk rätt
och stamtraditioner tillämpas i de olika stamområdena. Statsmakten har endast
begränsad kontroll över denna rättsutövning, i vissa fall eftersom områdena i
princip är autonoma. Ting (jirgor) av stamåldermän eller andra ledare ansvarar
för rättskipningen och där kollektivt ansvar utkrävs, och rivande av hus,
spöstraff, stympning, vandring på glödande kol samt avrättning förekommer.

Straffen verkställs ofta av offrets familj då rätten till hämnd är ett viktigt
element i detta rättssystem. Även på landsbygden i Punjab och Sindh sker
traditionell rättskipning genom byråd, så kallade panchayat, som präglas av
egenmäktighet och rättsvidrighet. Överrätten i Sindh har förbjudit sådan
informell rättskipning men beslutet har inte efterlevts.
Det finns en ombudsmannainstitution i Pakistan. I den mån brott mot
mänskliga rättigheter anmäls, sker det dock oftast via enskilda organisationer.
Presidenten tillkännagav 2004 att en officiell nationell kommission för
mänskliga rättigheter skulle bildas som bland annat skulle ha rättslig kapacitet
att föra talan i fall där individers rättigheter kränkts. Detta åtagande gjordes
också i samband med att Pakistan invaldes till FN:s råd för mänskliga
rättigheter år 2006. Arbetet med att upprätta kommissionen har dock ännu inte
lett till något resultat.
7. Straffrihet
Enligt konstitutionen saknar domstolar i Pakistan rätt att pröva president
Musharraf eller någon annan person som utövar makt å hans vägnar. Militären
har sedan tidigare en separat rättsordning för brott och disciplinförseelser. I
samband med konfrontationer mellan militära och civila personer går militären
ofta straffria. President Musharraf antog ett tillägg till konstitutionen i samband
med undantagstillståndet där alla hans handlingar vid dess inrättande samt
under tiden det rådde inte kan ifrågasättas i efterhand av domstolen.
Grova polisövergrepp rapporteras regelbundet i media. Övergreppen verkar
inte vara sanktionerade men leder oftast inte heller till några påföljder.
Disciplinstraff i form av förflyttning eller avsked förekommer men få polismän
ställs inför rätta och döms. Som en följd av straffrihetskulturen är förtroendet
bland folk i gemen för polismakten minimalt.
Vid brott med islamistiska eller traditionella förtecken finns det en stark
tendens att undvika lagföring av politiska skäl eller för att undvika protester. I
april 2006 utfäste sig till exempel en jirga i distriktet Dir att bestraffa personer
som polisanmälde hedersmord med döden. Brott riktade mot minoriteter (till

exempel ahmadiyas och kristna) betraktas inte som lika allvarliga och offrens
utsagor tillmäts inte heller samma trovärdighet. De omfattande
polisövergreppen mot minoriteterna gör att dessa avstår från att anmäla brott
för att slippa kontakt med polisen.
Gärningsmän går ofta fria när det gäller så kallade hedersmord. Om de skyldiga
grips resulterar det sällan i allvarliga påföljder, trots att överväldigande bevis
ofta finns. Genom försoningsinstitutet, qisas, har familjemedlemmar som
anstiftat hedersmord ofta möjlighet att skänka straffrihet åt mördaren.
8. Yttrande-, tryck-, mötes- förenings- och religionsfrihet
Pakistan har under de senaste åren utmärkts av en relativt fri media samt en
framväxt av många privata TV - och radiokanaler.
Bland de grundlagsskyddade rättigheter som drogs in under tiden för
undantagstillståndet 3 november -15 december 2007 återfinns artiklarna 15, 16,
17, och 19 som garanterar rörelsefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet respektive
yttrandefrihet.
Yttrandefriheten begränsades omgående då undantagstillståndet infördes den 3
november. Samtliga nyhetskanaler utom statliga PTV stängdes ned,
radiokanaler blockerades och telefonerna i delar av Islamabad stängdes av
under kvällen då undantagstillståndet infördes. Då fler och fler köpte
parabolantenner för att ändå kunna se nyhetskanalerna försökte myndigheterna
hindra försäljningen av dessa. De flesta TV-kanaler återfick sina
sändningstillstånd efter tio dagar, efter att ha tvingats lova att följa den
uppförandekod regeringen tagit fram. Flera av dessa kanaler hindrades från att
låta vissa av sina nyhetsankare framträda i TV-rutorna. Ägaren för TVstationen
Geo vägrade att följa uppförandekoden och fick därför först inte
tillåtelse att fortsätta sina sändningar via kabel. Två av Geos fyra kanaler tilläts
sända efter att undantagstillståndet hävts, men inte den viktigaste,
nyhetskanalen.
Pakistans myndighet för översyn av media (PEMRA) styrs av lagstiftning från

2005, vilken medger strikt kontroll över nyhetsinnehåll och dryga böter för
överträdelser. I samband med att undantagstillståndet i november 2007
infördes lade president Musharraf fram två nya förordningar som ändrade såväl
lagen som styr PEMRA, som lagen om press, tidningar och nyhetsbyråer. De
nya förordningarna hindrar tryckt och elektronisk media från att publicera eller
sända material som ”förtalar eller smädar statsöverhuvudet eller medlemmar av
den väpnade, styrande, lagstiftande eller dömande statsmakten”. Brott mot
förordningarna har en maximal påföljd om 3 års fängelse.
Journalister tillämpar i regel en viss självcensur när det gäller frågor om
nationell säkerhet, Kashmir och Pakistans kärnvapenprogram. Direkt censur
tillämpas vanligtvis endast för sådant som betraktas som obscent eller på annat
sätt religiöst stötande. Det är tillåtet att importera böcker men utländska böcker
måste passera censuren innan de kan tryckas i Pakistan. Litteratur och
konstverk är i allmänhet fria medan filmer censureras. Det finns god tillgång till
utländska böcker i de större städerna.
Media har i princip helt utestängts från östra Balochistan, vilket har försvårat
bevakningen av konflikten i provinsen. Motsvarande restriktioner gäller för
vissa av gränsområdena mot Afghanistan, där flera journalister, även
representanter för internationella media, har gripits. Det allvarligaste hotet mot
media i detta område kommer dock från talibanrörelsen.
Den urdu-språkiga pressen och landsortsmedia utsätts emellanåt för hot och
påtryckningar från lokala makthavare. Minst nio journalister har dött under den
senaste femårsperioden, flera under ouppklarade omständigheter.
Efter att undantagstillståndet lyftes den 15 december och konstitutionen
återinsatts begränsas fortfarande mötesfriheten, med hänvisning till den
allmänna säkerheten. Inför parlamentsvalet 2008 har regeringen anvisat
specifika platser för anordnande av kampanjmöten. Enligt artikel 144 i
konstitutionen kan statsmakterna förbjuda alla folksamlingar som omfattar mer
än fem personer, vilket ofta sker i praktiken.

Konstitutionen garanterar föreningsfrihet med undantag för sammanslutningar
som hotar rikets säkerhet, den allmänna ordningen eller moralen. Föreningsfriheten
gäller dock inte i de federalt administrerade stamområdena (FATA).
Det finns ett aktivt civilt samhälle i Pakistan men vid flera tillfällen under 2007
har manifestationer eller möten som anordnats av civilsamhället aktivt
motarbetats av regimen. Den 4 november 2007 arresterades ett 50-tal
människorättsförsvarare vid ett möte på HRCP:s kontor i Lahore, däribland
kommissionens ordförande Asma Jahangir, som också är FN:s särskilda
rapportör för religionsfrihet. Studentföreningar är officiellt förbjudna men
förbudet tillämpas inte avseende de radikala, religiösa studentgrupper som
bedriver politisk verksamhet vid universiteten och som utövar påtryckningar
mot lärare och andra (främst kvinnliga) studenter.
Pakistan är en islamisk republik och 96-97 procent av befolkningen är
muslimer. Det är inte förbjudet att konvertera från islam till annan religion.
Däremot är det förbjudet för icke-muslimer att försöka omvända muslimer till
annan religion. Enligt grundlagen ska alla människor ha rätt att fritt utöva sin
religion men i realiteten är detta ofta inte fallet för icke-muslimer.
En diskriminerande hädelselagstiftning (främst strafflagens artikel 295-C)
bidrar till att inskränka yttrande- och religionsfriheten. Lagen ger utrymme för
och tillämpas med stor godtycklighet, ofta mot religiösa minoriteter.
Hädelsebrottet är belagt med dödsstraff om hädelsen gäller profeten
Muhammed. Hittills har dock ingen person avrättats för hädelse i Pakistan.
Normalt omvandlas domen till livstids fängelse, vilket innebär upp till femton
år i fängelse. Hädelse av koranen eller av islam bestraffas med långa
fängelsestraff. Lagens krav på bevisföring har varit mycket svaga och
möjligheten att bli fri mot borgen har varit små. Detta har lett till missbruk av
lagen genom falska anklagelser. Det förekommer att personer som anklagas för
hädelse angrips av sina medfångar i häktet samt att de som frikänts från
hädelsebrott attackeras av religiösa extremister.

Trenden förefaller gå i riktning mot ökad religiös intolerans i samhället. I
nordvästra gränsprovinsen har talibanrörelsens ökande inflytande under 2006
och 2007 bidragit till en polarisering och till en radikalisering av den politiska
debatten.
9. Politiska rättigheter och de politiska institutionerna
Pakistan är en islamisk republik med ett parlamentariskt federalt system.
Statschef är presidenten, som väljs av en elektorsgrupp bestående av de två
kamrarna i det federala parlamentet och de fyra provinsförsamlingarna.
Presidenten utses för en femårig mandatperiod. Det federala parlamentet, som
består av nationalförsamlingen och senaten, har den lagstiftande makten.
Nationalförsamlingen väljs för en femårig mandatperiod i direkta val och
senaten i indirekta val av provinsförsamlingarna. Presidenten utser
premiärminister, som ska vara en person som åtnjuter parlamentets förtroende.
Det demokratiska systemet sattes ur spel genom militärkuppen i oktober 1999
då överbefälhavaren general Musharraf utnämnde sig själv till Chief Executive,
och senare till president. Allmänna val hölls i oktober 2002 till
nationalförsamlingen och provinsförsamlingarna, följt av indirekta val till
senaten i februari 2003. Valen motsvarade inte grundläggande demokratiska
krav. De av militären stödda partierna gynnades till nackdel för partier i
opposition. Som kriterium för valbarhet infördes krav på akademisk examen
vilket exkluderade drygt 97 procent av befolkningen. Valkretsar ändrades och
offentliga medel användes till stöd för vissa kandidater.
Den 6 oktober 2007 valdes president Musharraf för en andra mandatperiod.
Högsta domstolen hade då ännu inte beslutat om han var valbar eftersom han
också innehade posten som arméchef och överbefälhavare. Hans val
bekräftades först under undantagstillståndet, dock efter att han avgått som
arméchef. Omfattande protester förekom mot att presidenten valdes av de
sittande parlamentariska församlingarna och att hans folkliga mandat för de
kommande fem åren kommer att baseras på mandatfördelningen i det

kritiserade valet 2002. Efter mordet på tidigare premiärminister Benazir Bhutto
den 27 december 2007 sköts de planerade parlamentsvalen i januari upp med
sex veckor till den 18 februari 2008.
Genom den reviderade grundlag som militären införde och som antogs av
parlamentet år 2003 har i princip presidentstyre införts. Presidenten kan till
exempel numera upplösa parlamentet och avskeda premiärministern och
regeringen. Presidentens beslutsrätt i utnämningsfrågor har också stärkts.
Militärens maktställning har också stärkts genom inrättande av ett nationellt
säkerhetsråd. Flerpartisystem existerar dock och inför parlamentsvalet i januari
2008 är ett stort antal politiska partier aktiva. Statliga medel och resurser
användes 2002 för att gynna det regerande partiet. Anklagelser finns om att så
också sker inför valen 2008.
Antalet platser i nationalförsamlingen är 342 varav 60 är reserverade för
kvinnor och 10 för icke-muslimer. Antalet senatorer är 100 med motsvarande
andel reserverade platser. Regeringen avskaffade inför valen 2002 systemet
med separata vallistor för de religiösa minoriteterna med undantag för
ahmadiyas. Betydligt färre kvinnor än män röstar, framförallt i stamområden
och andra konservativa regioner. Det förekommer ofta hot och andra metoder
för att avhålla kvinnor från att använda sin rösträtt. Kvinnor är starkt
underrepresenterade i det politiska livet. Vissa ansträngningar görs för att öka
kvinnors politiska deltagande. Vid regeringsombildningen år 2006 ökade
antalet kvinnliga federala ministrar från en till tre (av 37). Tretton kvinnor i
nationalförsamlingen och en senator är valda i öppen konkurrens vid sidan av
de reserverade mandaten.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
De officiella arbetslöshetstalen i Pakistan visar att arbetslösheten är omkring
sex procent. Detta kan dock jämföras med fattigdomssiffrorna, som visar att
75 procent av befolkningen ligger under eller strax över fattigdomsstrecket.
Det finns också en avsaknad av kvalificerat arbete för den lilla delen av
befolkningen som är välutbildad. Kvinnors deltagande i arbetskraften utgör

endast 20 procent – en majoritet av dessa arbetar oavlönat inom jordbruket.
Förhållandena på pakistanska arbetsplatser är dåliga. Arbetsplatsinspektioner
har vid flera tillfällen inte tillåtits vid fabriker i Punjab och Sindh, trots att The
International Labour Organization (ILO) har påtalat detta. Minimilönen höjdes
år 2006 från PKR 3 000 till PKR 4 000 per månad, motsvarande drygt två
dollar per dag. Myndigheterna saknar dock möjligheter att se till att
arbetsgivare håller sig till reglerna. Bötesstraffet för att bryta mot lagen om
minimilön är endast PKR 200, motsvarande drygt 3,5 dollar. Minimilönen
omfattar inte heller de som arbetar i jordbrukssektorn eller statligt anställda.
Officiellt gäller 48 timmars arbetsvecka. Ändringar gjordes dock i
arbetslagstiftningen 2006 för att möjliggöra utökning av arbetstiden till 12
timmar per dag.
Beträffande ILO:s centrala konventioner gäller följande:
− Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105). Pakistan har
ratificerat båda konventionerna. Tvångsarbete förekommer dock i form
av skuldslaveri, så kallad bonded labour, framför allt i jordbruket i Sindh, i
tegelbruken i Punjab och inom gruvindustrin i Balochistan.
Skuldslavarna hålls under slaveriliknande förhållanden av jord- och
fabriksägare, ofta under åberopande att arbetaren eller hans förfäder
mottagit lön i förskott. Regeringen har lovat vidta åtgärder för att
eliminera förekomsten av skuldslaveri men denna avsikt har endast i
begränsad omfattning omsatts i handling. Företeelsen är förbjuden
sedan 1992 och en aktionsplan mot skuldslaveri har antagits, men med
ringa effekt.
− Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och 182) Pakistan har
ratificerat båda konventionerna. Barnarbete är tillåtet från 14 år och
barnarbete är enligt HRCP mycket utbrett. Officiella siffror från 1996
visar att 3,3 miljoner barn arbetar. En undersökning gjord av UNICEF
2003 visade att åtta miljoner barn i Pakistan arbetar, två tredjedelar av
dessa på heltid. President Musharraf har hävdat att det inte går att
avskaffa barnarbete eftersom barn ofta försörjer en hel familj.
− Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111) Pakistan har
ratificerat båda konventionerna. Trots detta missgynnas ofta de

religiösa minoriteterna vid tillsättningar av offentliga tjänster. Detta
gäller särskilt den kristna minoriteten som ofta förväntas ta de lägsta
och tyngsta arbetsuppgifterna. De afghanska flyktingarna utnyttjas
också på arbetsmarknaden och utsätts för omfattande diskriminering.

har inom ramen för sin fattigdomsreducerande strategi åtagit sig att förbättra
hälsovården. De offentliga resurser som satsas utnyttjas dock ofta ineffektivt.
Det är inte ovanligt att sjukhus saknar såväl läkare som mediciner och annan
utrustning.

Enligt HRCP har kvinnliga arbetare i den formella sektorn ofta lägre
lön än sina manliga motsvarigheter.
− Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna 87 och 98) Pakistan har
ratificerat båda konventionerna. En kontroversiell förordning om
arbetslivet, Industrial Relations Ordinance från 2002 begränsar dock
arbetstagarnas rätt att bilda fackföreningar. Endast 17 procent av
arbetarna på den formella marknaden är organiserade.
Trots att ratificering skett rapporterar HRCP att lagstiftningen i Pakistan
strider mot 33 av de 34 ILO-konventioner som landet ratificerat.

12. Rätten till utbildning
Pakistan spenderar mindre än två procent av landets BNP på utbildning, trots
att 40 procent av befolkningen är under 15 år. Av dessa har bara drygt hälften
tillgång till en rudimentär grundskola. Enligt FN:s barnfond (UNICEF)
påbörjade under perioden 1997-2004 drygt 80 procent av pojkarna och knappt
60 procent av flickorna skolgång och omkring 90 procent av dessa fullföljde till
och med årskurs fem. Högre skolgång var ovanligare och omfattade bara en
fjärdedel av pojkarna och en femtedel av flickorna. Skillnaderna i skolgång
mellan könen tillhör de absolut största i världen. Flera skolor för flickor i
gränsområdena mot Afghanistan har tvingats stänga eller införa obligatorisk
burqa efter hot från islamister. Ett bombdåd genomfördes i november 2007
mot en flickskola i Swat-dalen, där islamister utkämpar strider mot
regeringsstyrkor. Pakistan har inte obligatorisk skolgång.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Medellivslängden i Pakistan var 62 år 2005 enligt WHO. Förväntat antal år en
person i Pakistan lever vid god hälsa är dock endast 53 år. En mycket stor del
av befolkningen har fortfarande inte tillgång till tillfredsställande hälsovård.
Som exempel sker endast drygt var fjärde förlossning med en utbildad
barnmorska närvarande. I hela nordvästra gränsprovinsen, med cirka 20
miljoner invånare, finns inget barnsjukhus utan barn måste transporteras över
hela landet till de stora städerna Islamabad, Lahore eller Karachi. Rapporter har
också förekommit om att fattiga har avvisats från sjukhus. Trots statliga försök
med vaccineringar är Pakistan ett av endast fyra länder där polio är en nationell
sjukdom. HIV/Aids ökar i landet på grund av brist på information och många
högriskgrupper. UNAIDS beräknar antalet smittade till 130 000 personer. Att
fattiga och skuldsatta personer säljer njurar är vanligt och det finns heller ingen
lag som reglerar organdonationer. Världsbanken hävdade i en rapport 2006 att
Pakistan var ett av de sydasiatiska länder som hade en högre andel undernärda
personer än länder i Afrika söder om Sahara.
Knappt två procent av BNP satsades under 2004 på hälsosektorn. Regeringen

Antalet skolor och lärare är långt ifrån tillräckligt. Skolgången är gratis men
läromedel och skoluniformer måste betalas av föräldrarna. Barn måste
dessutom ofta arbeta för att bidra till familjens försörjning vilket hindrar
skolgången. Kvaliteten på undervisningen vid de offentliga skolorna är ofta
dålig. Försök att åstadkomma förbättringar har inte visat några märkbara
resultat. En undersökning som UNICEF genomfört visar att majoriteten av de
som genomgått grundskolan inte hade tillräcklig läsförståelse. Bristen på bra
och billiga skolor gör att många föräldrar istället skickar sina barn till
koranskolor, madrassahs, där barn erbjuds gratis kost och logi. En översyn och
revidering av den nationella kursplanen för grundskolan gjordes under 2004 till
2006, men endast måttliga ändringar gjordes på grund av stark kritik från de
religiösa partierna.
UNDP gör bedömningen att den vuxna läskunnigheten år 2004 låg strax under
50 procent. Siffrorna för landsbygden är genomgående lägre. I provinsen

Balochistan var läskunnigheten för kvinnor enbart 18 procent.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Enligt UNDP:s index över mänsklig utveckling för 2007 låg Pakistan på plats
136 av 177 länder när det gäller utvecklingsnivå. Av en uppskattad befolkning
på omkring 160 miljoner människor lever ungefär 17 procent på mindre än en
dollar per dag. Tre fjärdedelar lever på mindre än två dollar per dag. Trots låga
arbetslöshetssiffror är undersysselsättningen omfattande. Bristen på fullvärdigt
boende är stor. Många fattiga i städerna bor i olagliga (men ofta tolererade)
slumliknande bosättningar. En stor inflyttning sker från landsbygden till
städerna.
Landets makroekonomiska indikatorer har förbättrats och är nu jämförelsevis
sunda. Tillväxten har under de senaste åren varit god – under 2004 till 2006
cirka åtta procent - men har samtidigt ätits upp av en hög inflation som
drabbat landets befolkning mycket hårt. De officiella siffrorna visar att
inflationen var 7,8 procent under 2006. Till stor del berodde inflationen på
matpriserna som ökat med runt 10 procent under perioden. Pakistan saknar i
stort sett medelklass och landets befolkning utgörs till allra största del av
fattiga, svårt utsatta människor. Det finns dock en liten del rika personer,
särskild bland den jordägande eliten. En stor del av fattigdomen är strukturellt
betingad och beror på en snabb befolkningstillväxt (siffrorna varierar mellan
1,8 och 2,5 procent), en låg utbildningsnivå samt av en oreformerad och feodal
jordbrukssektor.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor i Pakistan diskrimineras på otaliga områden. Det förekommer ofta att
kvinnor hindras åtnjuta sina politiska rättigheter och i röstlängderna är kvinnor
underrepresenterade. Vid lokalvalen 2005 hindrades kvinnor av konservativa
krafter från att rösta i flera områden. De kvinnor som invalts till fullmäktige i
distriktet Dir i nordvästra delen av landet hindrades från att delta i möten och
representerades istället av sina manliga släktingar.

Flickor är ofta oönskade och barnadödligheten är högre än bland pojkar. Våld
mot kvinnor förblir ett utbrett och allvarligt problem. Enligt enskilda
organisationer utsätts ett stort antal kvinnor för våld inom hemmet av sina
makar, makens familj eller av egna släktingar. HRCP uppskattar att varannan
kvinna utsätts för fysisk eller psykisk misshandel. Andra instanser uppskattar
att drygt tre fjärdedelar av alla kvinnor i landet utsatts för någon typ av
övergrepp någon gång i livet. Brännskador är vanliga, ofta vid avsiktliga försök
att skada eller döda kvinnan. En enskild organisation i Rawalpindi fann att över
5 000 kvinnor bränts till döds under de senaste fem åren. En annan allvarlig
trend är det ökande antalet kvinnor och flickor som mördas eller stympas
genom att frätande syra kastas i deras ansikten.
Så kallade hedersmord förblir vanligt förekommande. HRCP har belagt
uppgifter om att minst 565 kvinnor, 60 av dessa minderåriga, mördats under
2006 under förevändning att upprätthålla familjens heder. Mörkertalet är dock
mycket stort. I januari 2005 infördes bestämmelser om skärpta straff för
hedersmord i strafflagen. Lagändringen har kritiserats som otillräcklig i och
med att en mördad kvinnas arvingar även fortsättningsvis kan förlåta det mord
(diyat) som de inte sällan själva har varit med om att anstifta.
Polisiära och rättsliga myndigheter förblir okänsliga för våld mot kvinnor.
Bedömningen från flertalet mänskliga rättigheter- och kvinnorättsförsvarare är
att kvinnomisshandel ofta betecknas som en familjeangelägenhet som kvinnan
uppmanas att lösa inom ramen för familjen. Offentlig rättshjälp saknas och
tillgången till stöd är minimal. Det finns ett fåtal ideella organisationer som
hjälper kvinnor med anmälningar om våld. I de flesta städer finns dock
kriscenter som erbjuder rådgivning och hänvisning till kvinnohus. Otidsenliga
värderingar och fattigdom gör att kvinnor ofta inte får stöd från föräldrar och
syskon om de misshandlas av sin make. Att en kvinna vill separera uppfattas
som en skam för kvinnans familj. Om en familj gift bort en dotter vill man
ogärna se hemgiften gå förlorad genom att kvinnan skiljer sig.
Tvångsgiftermål förekommer. Av Pakistans grundlag följer att ingen kan
tvingas in i giftermål, men denna rättighet har i praktiken varit av underordnad

betydelse. En positiv trend är att pakistanska domstolar i ökande utsträckning
varit villiga att döma till kvinnans fördel i fall om tvångsgiftermål. Arrangerade
äktenskap är norm i alla samhällsklasser. I synnerhet på landsbygden gifts
flickor bort i unga år, cirka en tredjedel som underåriga, ibland med betydligt
äldre män. Efter giftermålet är kvinnan ofta helt utlämnad till mannen och hans
familj. En kvinna som vägrar gifta sig med en av familjen utvald person har
små möjligheter att få skydd av myndigheterna. Skilda kvinnor har låg status
och riskerar att förlora vårdnaden om sina barn.
Handel med kvinnor och barn förekommer. Pakistan uppges vara både ett
ursprungsland och en destination för handeln med kvinnor och barn. Kvinnor
lockas eller bortförs för att bli hustrur, arbetskraft eller prostituerade. En lag
mot handel och smuggling av människor antogs hösten 2002 men har inte
tillämpats effektivt.
Regeringen har under de senaste åren vidtagit reformer som syftar till att
förbättra kvinnans ställning, bland annat har en nationell kvinnokommission,
National Commission on the Status of Women, inrättats. Resultatet har dock inte
ändrat situationen i praktiken. Som ovan nämnts togs ett viktigt men begränsat
steg i november 2006 i och med ändringen i bestämmelserna om
äktenskapsbrott och våldtäkt i Hudood-lagen. Samtidigt presenterade regeringen
ett nytt lagförslag: Prevention of Anti-Women Practices Bill 2006 som bland annat
syftar till att kriminalisera och komma tillrätta med övergrepp i form av
tvångsgiftermål och brudköp, så kallat giftermål med koranen och traditionerna
med muntliga skilsmässor (talak) och att överlämna flickor som kompensation
vid brott (vani/swara). Förslaget har mött hård kritik från de religiösa partierna
och trots att lagförslaget presenterades i parlamentet i februari 2007 har beslut
ännu inte tagits.
15. Barns rättigheter
Över 50 procent av Pakistans befolkning på ungefär 160 miljoner invånare är
under 18 år. Deras rättigheter är svårt eftersatta trots att en rad lagar antagits
för att tillgodose dem. Regeringen strävar efter att förbättra lagstiftningen i
enlighet med barnkonventionen, mest noterbart när det gäller barnarbete. I

kontrast till kvinnornas situation är de största problemen inte konservativa
krafter eller brist på relevant lagstiftning utan att de lagar som antas inte
efterlevs.
Fysisk bestraffning av barn är vanligt - såväl i hemmet som i skolorna.
Organisationer som erbjuder barnarbetare skolgång talar om barns rädsla för
att gå i skolan; de förknippar skolgång med aga. Inte minst i koranskolor
(madrassahs) är fysisk bestraffning vanlig. Sexuellt utnyttjande av barn är utbrett.
Enligt en uppskattning är knappt hälften av alla våldtäktsoffer minderåriga.
Handel med barn förekommer, internt och till utlandet, för arbete eller för
prostitution. Vissa källor uppskattar antalet prostituerade barn till ungefär
40 000. År 2002 antogs en särskild lag som förbjuder och bestraffar
människohandel. Antalet gatubarn i storstäderna uppskattas till minst 50 000.
Straffbarhetsåldern för barn är sju år. Barn äldre än tolv år jämställs med vuxna
i straffhänseende. Genom lagen om behandling av minderåriga i rättsystemet
(Juvenile Justice System Ordinance) är det numera förbjudet att hålla minderåriga
fängslade tillsammans med vuxna men i praktiken är detta fortfarande norm på
grund av bristen på ungdomsfängelser.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urbefolkningar
Pakistans minoriteter består av runt tre miljoner kristna, två miljoner hinduer
och 1,5 miljoner ahmadiyas. Av den stora muslimska majoriteten uppskattas 20
procent vara shia-muslimer. Utöver detta finns några mindre muslimska
samfund, till exempel ismaeliterna i landets norra delar. Pakistansk lag och
pakistanska myndigheter skyddar inte i tillräcklig utsträckning de religiösa
minoriteterna. Ett allvarligt problem är lagstiftningen mot hädelse, som ofta
används för anklagelser riktade mot minoriteterna.
Ahmadiyas betraktas i landet som avfällingar från islam, trots att de själva ser
sig som muslimer. Deras religionstillhörighet noteras i passen och de kan
bestraffas om de använder muslimsk terminologi och muslimska ritualer. De
tillåts inte heller genomföra pilgrimsresor till Saudiarabien. Flera av deras

moskéer har förseglats eller konfiskerats av andra muslimska samfund. De har
inte rätt att begravas på muslimska begravningsplatser. Ahmadiya-minoriteten
drabbas ofta av religiöst motiverade våldsgärningar och rättsliga myndigheter
tenderar att betrakta våld mot dem som mindre allvarligt. Konservativa
muslimska ledare agiterar öppet mot ahmadiyas utan rättsliga ingripanden från
myndigheterna. Sekteristiskt våld mellan sunni- och shiamuslimer är ofta
förekommande. I januari 2007, vid den shiitiska högtiden Ashura, dödades 21
personer då två självmordsattentat genomfördes och en moské bombades i
staden Bannu.
Även kristna och hinduer utsätts för trakasserier. Kristna har haft svårigheter
att få tillstånd att bygga kyrkor och att utverka visering för besökande präster.
Dödshot mot kristna uppges vara vanligt förekommande.
Enligt Pakistans konstitution kan endast en muslim väljas till president. I det
nationella parlamentet reserveras 10 platser av 342 till ledamöter från
minoritetsbefolkningen.
Trots att ett informellt kastsystem existerar, särskilt i landets sydöstra delar,
saknar Pakistan lagstiftning för att motverka diskriminering på basis av kast
eller social status.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella handlingar är straffbara enligt pakistansk lag. Några
ansträngningar görs inte för att öka respekten för homo- bi och transpersoner
(HBT) från officiellt håll. Ett uppmärksammat fall togs upp i juni 2007 då en
domstol dömde ett äktenskap till upplösning då mannen, som var transsexuell,
bedömdes vara en kvinna, och ett äktenskap mellan två kvinnor sades vara mot
islam.
18. Flyktingars rättigheter
Pakistan har inte ratificerat 1951 års flyktingkonvention men samarbetar med
UNHCR och International Organization for Migration (IOM) i flyktingfrågor.
Det finns för närvarande två miljoner afghaner i landet, hälften av dessa födda

i Pakistan. Närvaron av afghaner i Pakistan har under 2006 komplicerats av
den försämrade situationen i Afghanistan och i gränsområdena. Ett program
för att registrera afghanerna och ge dem som får särskilda ID-kort rätt till
skolor och hälsovård, har genomförts men fortfarande är tanken att samtliga
afghaner ska hemsändas före den 31 december 2009.
I Pakistan förekommer också stora grupper av internflyktingar. Säkra siffror är
svåra att komma över men UNHCR uppskattar att 250 000 - 400 000
människor befinner sig på flykt i sitt eget land. Bakomliggande orsaker
inkluderar såväl naturkatastrofer – jordbävningen 2005 och de översvämningar
som drabbade landet sommaren 2007 - som av stridigheter i Waziristan och
östra Balochistan. De strider som utkämpats i Swat-dalen under hösten 2007
har också skapat stora mängder internflyktingar.
19. Funktionshindrades rättigheter
Situationen för personer med funktionshinder är mycket utsatt.
Funktionshindrade barn tas oftast om hand av sina föräldrar då någon offentlig
service inte finns i detta avseende. I fattiga familjer tas barn med
funktionshinder i bästa fall om hand av välgörenhetsorganisationer. Annars
göms de som regel undan och har små möjligheter att integreras i samhället
och få tillgång till skolgång och hälsovård. Nära nog alla personer med psykiska
funktionshinder tas om hand av familjen. Funktionshindrade vuxna och barn
får ofta försörja sig som tiggare. Staten har lagstiftat att minst två procent av
anställningarna inom privata och offentliga institutioner ska gå till personer
med funktionshinder. Företag kan dock välja att istället ge donationer till en
särskild fond. En särskild myndighet hjälper till med att finna förvärvsarbete åt
personer med funktionshinder och att erbjuda lån.
I en del större städer har ett fåtal speciella handikappcentra öppnats med
möjlighet till sjukgymnastik och yrkesträning för personer med fysiska
funktionshinder. För vissa typer av sjukdomar och funktionshinder finns
relativt god sjukvård att tillgå. I regel har dock endast de välbeställda möjlighet
att utnyttja denna vård.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Som tidigare nämnts arresterades ett mycket stort antal medlemmar av det
pakistanska civilsamhället då undantagstillstånd utlystes 3 november 2007.
Dessa arresteringar gjordes enligt regimen ”i förebyggande syfte” eller för att
personerna i fråga ska ”ha hållit olagliga sammankomster” då fredliga
demonstrationer genomförts. Söndagen den 4 november 2007 stormade polis
Pakistans kommission för mänskliga rättigheters (HRCP) kansli och arresterade
det 50-tal personer som befann sig där. Anklagelser för flera typer av brott har
i flera fall kvarstått, även mot personer som sedermera släppts. Anklagelserna
gäller brott som till exempel förräderi eller brott mot anti-terrorism lagar, som i
många fall ger mycket hårda påföljder. Människorättsförsvarare och jurister
som anklagats för denna typ av brott har ofta ytterst små möjligheter att
försvara sig, vilket i förlängningen kan leda till att dessa personer tystas.
Såväl internationella som inhemska organisationer för mänskliga rättigheter
tillåts bedriva verksamhet i Pakistan även om det traditionellt finns viss
misstänksamhet från myndigheternas sida gentemot enskilda organisationer.
Under senare år har representanter för internationella organisationer som
arbetar med frågor rörande mänskliga rättigheter i vissa fall vägrats visum till
Pakistan. Hot mot människorättsorganisationer förekommer ofta från
islamistiska grupper. Organisationer som arbetar med kvinnor, kvinnors
rättigheter och andra mänskliga rättigheter anklagas regelbundet för bristande
moral, korruption, slöseri och försök att införa främmande, västliga
värderingar. Polisen gör lite för att skydda organisationer som arbetar för
mänskliga rättigheter mot hot och trakasserier från religiösa partier och
extrema grupper.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Alla viktigare internationella organisationer och många internationella enskilda
organisationer har verksamhet i Pakistan på området för mänskliga rättigheter.
ILO och UNICEF samarbetar med regeringen om åtgärder mot barnarbete
och för reformer inom utbildningsväsendet. Det internationella stödet sker i

första hand på det ekonomiska och sociala området men visst stöd ges också
för demokratiutveckling och till det civila samhället.
Flera svenska enskilda organisationer är verksamma i landet och samarbetar
med pakistanska organisationer bland annat avseende barnarbete. Sverige har
inget bilateralt utvecklingssamarbete med Pakistan.

Mänskliga rättigheter i Indien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Indien är en parlamentarisk demokrati med ett självständigt domstolsväsende
och ett väl utvecklat rättssystem baserat på en skriven grundlag. Landet har
också en omfattande lagstiftning till skydd för de mänskliga rättigheterna.
Indien brukar kallas för världens största demokrati och det pågår en ständig
och mycket livlig politisk debatt på såväl nationell, som delstatsnivå. Pressen
verkar fritt och utgör en viktig del av den politiska diskussionen och
granskningen av makthavarna. Den samlade bilden är att det indiska samhället
präglas av stor tolerans och öppenhet mellan olika grupper.
De senaste årens goda ekonomiska tillväxt har lett till att levnadsvillkoren har
förbättrats för många människor, särskilt i städerna, och fattigdomen har
minskat. Fortfarande lever dock mellan 260 och 390 miljoner människor i
fattigdom, siffrorna skiljer sig åt beroende på vilken definition som används.
En stor del av befolkningen har därmed svårt att åtnjuta grundläggande
rättigheter såsom tillgång till mat, bostad, rent vatten, sjukvård och utbildning.
Det råder stora variationer mellan olika delstater och regioner. Kvinnor, barn,
lågkastiga, stamgrupper och personer med funktionshinder är särskilt utsatta.
Våld mot kvinnor och barn, människohandel, tvångs- och barnarbete utgör
allvarliga problem som regeringen försöker bekämpa genom bland annat
lagstiftning och program riktade till utsatta.
Det finns brister i rättssäkerheten. Ett allvarligt problem är att domstolarna är
extremt överbelastade och underbemannade vilket innebär att många får sitta i
häkten och fängelser i månader, ibland flera år, i väntan på att få sitt mål
prövat. Särskilda domstolar, "fast-track courts", har inrättats för att skynda på
processen.

Dödsfall i häkten och fängelser utgör ett fortsatt stort problem och
myndigheterna vidtar åtgärder för att få ner dödstalen. Indien tillämpar
dödsstraff, men offentlig statistik om antalet utdömda och verkställda straff
saknas. Debatten om dödsstraffet är livlig i media och opinionen är delad..
I samband med terrorismbekämpning och upprätthållande av den inre
säkerheten i landet rapporteras om många kränkningar av de mänskliga
rättigheterna från militärens sida, framförallt i Jammu och Kashmir och i de
nordöstra staterna. Även militanta grupper gör sig skyldiga till betydande
övergrepp.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Indien har ratificerat de flesta av FN:s centrala konventioner om de mänskliga
rättigheterna:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
(ICCPR) samt tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och
avskaffandet av döds-straffet. Indien har ratificerat konventionen
men varken undertecknat eller ratificerat tilläggsprotokollen.
Ingen rapportering har gjorts sedan 1995 (tidpunkt för inlämning
2001).
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR). Indien har ratificerat konventionen. Rapportering gjordes
2006 vilket då inte hade gjorts sedan 1989 ( rapportering skulle ha skett
1991, 1996 och 2001).
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD). Indien har ratificerat konventionen. Rapportering skedde
under 2006 vilket då inte hade gjorts sedan 1994 (rapportering skulle ha
skett 1998, 2000 och 2004).
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt.
Indien har ratificerat konventionen men varken undertecknat eller
ratificerat tilläggsprotokollet. Ingen rapportering har gjorts sedan 1999
(rapportering skulle ha skett 1998 och 2002).

− Konventionen mot tortyr (CAT) samt tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr. Indien har undertecknat men inte ratificerat
konventionen. Protokollet har varken undertecknats eller ratificerats.
Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi. Indien har ratificerat konventionen.
Protokollet om barn i väpnade konflikter och protokollet angående handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi ratificerades under 2005. Indien
rapporterade till kommittén år 2001.
Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967. Indien har
varken undertecknat eller ratificerat konventionen eller protokollet.
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC) . Indien har varken
undertecknat eller ratificerat konventionen.
I december 2007 besökte FN:s specialrapportör för rätten till hälsa Indien.
Bland tidigare besök av specialrapportörer kan nämnas specialrapportören för
rätten till mat (2005) och specialrapportören om våld mot kvinnor (2000).
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
− Indien ratificerade konventionen under 2007.
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden
− Indien undertecknade konventionen 2007 men har inte ratificerat den.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Konflikter och oroligheter med allvarliga konsekvenser för civilbefolkningen
förekommer främst i Jammu och Kashmir, de nordöstra delarna av Indien
samt i områden i östra Indien där den maoistiska så kallade Naxalitrörelsen har
vuxit sig stark. Civilbefolkningen i dessa områden utsätts för våld från militanta
grupper. Uppgifter om övergrepp från militärens och polisens sida förekommer
ofta. Militären, framförallt i Jammu och Kashmir, anklagas ofta för att

ligga bakom tortyr, försvinnanden, godtyckliga frihetsberövanden samt
utomrättsliga avrättningar i form av iscensatta konfrontationer, där
säkerhetsstyrkor anger att de blivit beskjutna och följaktligen dödat i
självförsvar.
Organisationer för mänskliga rättigheter (MR) hävdar att polisen många gånger
försöker dölja dödsfall efter tortyr genom att påstå att dödsfallen skett i
väpnade sammandrabbningar mellan regeringsföreträdare och militanta
motståndsrörelser. Enligt dessa MR-organisationer hålls flera hundra personer
internerade av militära och paramilitära styrkor i Jammu och Kashmir samt i de
nordöstra staterna. Särskilt fokus har lagts på den så kallade Armed Forces
Special Powers Act (AFSPA). Denna lag ger militära styrkor i Jammu och
Kashmir samt i nordöst långtgående frihet att gripa individer, använda våld och
förstöra egendom. En kommission som tillsatts för att utreda användningen av
lagen rekommenderade 2005 att den skulle dras tillbaka. Hittills har dock detta
inte skett. Under 2007 har andelen rapporterade övergrepp i Jammu och
Kashmir sjunkit något, troligen till följd av en generell minskning av våldsdåd i
delstaten. I delstaten Chhattisgarh i östra Indien anklagas polis och paramilitära
grupper för att ha dödat tolv adivasis (stamfolk) i samband med strider med
naxalitgerillan i Santoshpur. Lokala myndigheter bestrider uppgifterna och
uppger att de dödade tillhör den maoistiska naxalitgerillan. Händelsen har ännu
inte utretts.
Några delstater har antagit egna lagar kopplade till konflikter. Chhattisgarh
antog 2005 Chhattisgarh Special Public Safety Act (CSPSA). Lagen har
kritiserats av enskilda organisationer som anser att lagen ger myndigheterna i
delstaten alltför långtgående friheter.
Det finns inga uppgifter om att regeringen skulle sanktionera försvinnanden,
politiska mord eller avrättningar utan föregående rättsligt förfarande.
Försvinnanden förekommer emellertid i alla de delar av Indien som präglas av
politiska oroligheter.
Trots att bekännelser framtvingade under tortyr inte får användas som bevis i

domstol förekommer det uppgifter från olika delar av Indien om att häktade
och fängslade torteras.
Även uppgifter om sexuella övergrepp och rån av gripna eller fängslade
personer förekommer. Efter en lagändring 2005 är det förbjudet att arrestera
en kvinna efter solnedgången såvida inte särskilda skäl föreligger.
Fängelserna är kraftigt överbelagda och det råder stor brist på mat och
mediciner. Den nationella överbeläggningen uppgår till 41 procent enligt den
nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (National Human
Commission Rights, NHRC) men varierar i olika delstater. I Delhi, där
situationen uppges vara värst, är siffran 229 procent. Dödsfall bland gripna och
fängslade personer är inte ovanliga. För att komma till rätta med problemet har
NHRC utfärdat riktlinjer som anger att alla dödsfall i häkten och fängelser ska
rapporteras till NHRC tillsammans med läkarutlåtande om orsaken till
dödsfallet. De nationella säkerhetsstyrkorna har inte skyldighet att rapportera
dödsfall för personer som tagits i förvar vare sig i Jammu och Kashmir eller i
de nordöstra staterna och gör det inte heller.
4. Dödsstraff
Enligt artikel 21 i konstitutionen får en person berövas livet om det sker på
laglig grund. Flera lagar föreskriver dödsstraff. Enligt den indiska strafflagen
kan elva former av brott leda till dödsstraff. Bland dessa märks mord,
kidnappning mot lösensumma och uppror mot regeringen. Därtill finns en rad
speciallagar som har dödsstraff i straffskalan, såsom the Army Act från 1950,
the Air Force Act från 1950, the Navy Act från 1956, the Commission of Sati Act
från 1987 (brudbränning), the Narcotics, Drugs and Psychotropics Substances
(Amendment) Act från 1988 och the Scheduled Caste and Scheduled Tribes
(Prevention of Atrocities) Act från 1989. Enligt rättspraxis skall dödsstraffet bara
utdömas i sällsynta undantagsfall, “the rarest of rare cases”. Det vanligaste
straffet för mord är livstids fängelse. I november 2007 röstade Indien emot en
resolution iFN:s generalförsamling som syftade till ett moratorium för dödstraff.
Trots kravet på att domar måste avkunnas offentligt finns ingen officiell
statistik över antalet dödsdomar. Enligt indiska media har uppskattningsvis 400

personer dömts till dödsstraff i olika instanser. Fyrtio till femtio personer
uppges ha lämnat in en nådeansökan till presidenten, som har rätt att benåda
dödsdömda. I praktiken konsulteras alltid regeringen i nådärenden.
Den indiska regeringen publicerar inte statistik om dödsstraffets verkställande.
Indiska media gör gällande att 55 personer har avrättats sedan
självständigheten 1947. I augusti 2004 avrättades en man genom hängning. Det
var den första, kända avrättningen sedan 1997. Debatten om dödsstraffet är
livlig i media och opinionen är delad.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Regeringen införde under 1980-talet ett antal säkerhetslagar i syfte att komma
till rätta med självständighetsrörelser i olika delar av landet, framförallt i Jammu
och Kashmir. För närvarande finns ett femtontal indiska lagar som behandlar
terroristbrott. Därtill finns ytterligare terroristlagstiftning på delstatsnivå. Dessa
lagar tillämpas ofta för att gripa misstänkta orosstiftare. Kännetecknande för
lagarna är att det ställs lägre krav på bevisning för att få en person fälld för
brott. Lagarna ger också utrymme för godtyckliga frihetsberövanden.
Den mest kända lagen är Terrorist and Disruptive Activities Act (TADA) som
upphörde att gälla 1995 efter utbredd kritik om att den stod i strid med
mänskliga rättigheter. Trots detta sitter fortfarande tusentals människor som
dömts enligt denna lag i fängelse. 1997 beslutade regeringen att varje sådant fall
skulle undersökas. Få har dock hittills släppts som en följd av detta.
I Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) återfinns bland annat den rättsliga
definitionen av terrorism och avsnitt rörande finansiering av terrorism.
Människorättsorganisationer är kritiska mot UAPA då de anser att lagen ger
utrymme för godtyckliga frihetsberövanden. Även den tidigare nämnda Armed
Forces Special Powers Act har lett till godtyckliga frihetsberövanden.
Medborgarna kan röra sig fritt i landet, med undantag för området i nordöst
där flera delstater är betecknade som skyddsområden “restricted areas”. Enligt
passlagen från 1967 kan medborgare vägras pass om det finns misstanke om

att personen kan komma att bedriva verksamhet utomlands som skadar
Indiens suveränitet och integritet.
Regeringen tillämpar inte utvisning av sina egna medborgare och man kan
emigrera utan restriktioner.
I samband med upprättandet i mars 2007 av en så kallad särskild ekonomisk
zon (SEZ), ett område med mer liberala skatte- och anställningsregler, i byn
Nandigram i västra Indiensattes polis in för att skingra en protest mot planerna
på att beslagta land för att kunna etablera zonen. Polisen öppnade eld mot
demonstranterna och dödade 14 personer.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Indiens författning föreskriver ett från den verkställande makten självständigt
och oberoende domstolsväsende, och landets rättssystemet är,generellt sett,
relativt välutvecklat. Anklagelser om att domstolar påverkats av politiska
överväganden förekommer emellertid ofta, framförallt i mål som har med den
nationella säkerheten att göra, och i domstolar på lägre nivå. Domarna i Högsta
domstolen utses av presidenten på premiärministerns rekommendation.
Delstatsregeringarna utser domare till distriktsdomstolarna. Särskilda
militärdomstolar finns för militären.
Domstolarna garanterar formellt rätten till en rättvis rättegång. De är emellertid
extremt överbelastade och underbemannade vilket innebär att många väntar på
rättegång i häkten och fängelser - ibland i åratal. Enligt NHRC är cirka 70
procent av de frihetsberövade i landet häktade i avvaktan på rättegång. Vissa
tillbringar mer tid i häktet än vad straffet för det misstänkta brottet anger. I
syfte att skynda på processen och komma tillrätta med alla brottmål som ännu
ej har avgjorts har så kallade ”snabb-domstolar” inrättats runt om i landet.
Under 2005 beslutade regeringen även om en ändring i "Brottsbalken",
Criminal Procedure Code, som bland annat innebär att icke dömda
frihetsberövade personer, anklagade för brott som inte har dödsstraff i
straffskalan, ska friges om de har suttit inlåsta mer än hälften av den

föreskrivna straffperioden för brottet. Debatten kring lagändringen har varit
stor. Kritik har riktas mot att detta endast är en kosmetisk lösning som inte
angriper de underliggande problemen. Kritiker menar att det som behövs är en
grundläggande reform av rättsväsendet som garanterar en rättvis rättegång
inom en rimlig tid. Användandet av förhör genom videokonferens i
’’snabbdomstolarna’’ har även ifrågasatta. Uppgifter gör gällande att advokater
inte ges tillfälle att delta vid förhören. Vidare uppges att hot och påtryckningar
använts mot misstänkta under dessa videokonferensförhör.
Det förekommer uppgifter om korruption även inom rättsväsendet. Högsta
domstolens ordförande uttalade i början av 2002 att 20 procent av domarkåren
är korrupt. Han konstaterade samtidigt att det var svårt att göra något åt detta
eftersom det är en mycket omständlig procedur att avsätta en domare.
Regeringen lade under hösten 2006 fram ett nytt lagförslag, Judges Inquiry Bill,
i parlamentet som innebär ökade möjligheter att avsätta en domare som
misskött sig. Enligt lagförslaget ska ett juridiskt råd (National Judicial Council,
NJC) inrättas vars mandat blir att efter anmälan från individer granska fall där
domare uppges ha begått tjänstefel. Om en domare anses skyldig ska han/hon
tvingas avgå. Vid 2007 års utgång behandlades frågan alltjämt av indiska
parlamentet.
Lagen om brottmålsprocesser föreskriver att domstolsförhandlingen i
huvudsak skall vara offentlig. Undantagen gäller om det som behandlas är av
sekretesskaraktär eller gäller den nationella säkerheten. Domar måste avkunnas
offentligt.
Kvinnor och män har formellt lika tillgång till rättsväsendet. Kvinnor och
fattiga människor har på grund av svagare ekonomisk, politisk och social
ställning i realiteten svårare att få sin sak prövad i domstol.
Lägsta straffbarhetsålder är 7 år. Mellan 7 och 16 års ålder gäller särskilda regler
och från 16 år likställs personen med en vuxen. År 2000 antogs en ny lag,
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, för att öka skyddet för
barn och ungdomar som är föremål för en rättslig prövning samt för utsatta barn

som behöver särskilt skydd och behandling. Lagen stipulerar till exempel att
ungdomar som arresteras ska omhändertas av en speciell ungdomsenhet vid
polisen, att vårdnadshavare alltid ska informeras om arresteringen samt att
lokala myndigheter kan besluta att placera barn och ungdomar på särskilda
institutioner istället för i fängelse.
Polisen anklagas ofta för att vara oprofessionell, korrupt och politiserad. Den
lag från 1861 som reglerar polisen anses vara förlegad och bidrar till att skapa
utrymme för maktmissbruk och politiskt inflytande över polisen. År 1977 utsåg
regeringen en nationell kommission som skulle se över polisens roll och
prestation. Kommissionen pekade på allvarliga brister och föreslog en
omfattande reform av polisen för att främja upprätthållande av lag och
ordning. Sedan dess har diskussioner pågått men ingen reform har genomförts.
I syfte att skynda på processen beordrade Högsta domstolen under 2006
regeringen och delstatsregeringarna att vidta en rad åtgärder för att göra
polisen mer oberoende från politiskt inflytande, mer professionell och
ansvarfull gentemot medborgarna. Omkring sju delstater lever dock
fortfarande inte upp till Högsta domstolens krav.
Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (NHRC) bildades 1993.
Dess mandat omfattar, med vissa begränsningar, rätten att utreda anmälningar
om kränkningar av de mänskliga rättigheterna (MR) , intervenera i
domstolsärenden som inkluderar påstådda brott mot de mänskliga
rättigheterna, göra översyn över huruvida ny lagstiftning stämmer överens med
konstitutionen och de internationella konventionerna på MR-området som
Indien anslutit sig till. Vidare kan NHRC göra särskilda rekommendationer till
parlamentet och andra myndigheter samt utföra aktiviteter inom utbildning på
MR-området. En av NHRC:s begränsningar är att kommissionen inte har rätt
att undersöka övergrepp som begås av militären. NHRC har även små
möjligheter att driva enskilda ärenden till åtal. Under perioden april 2004 till
mars 2005 mottog NHRC 74 401 anmälningar. Under 2007 beräknar man
komma upp i närmare 95 000 anmälningar. I 17 av 28 delstater finns liknande
MR-kommissioner. Kvaliteten på dessa varierar men en gemensam nämnare är

att de saknar tillräckliga resurser.
En kommitté för daliter och stamfolk (National Commission for Scheduled
Castes and Scheduled Tribes) och en kommitté för kvinnofrågor (National
Commission for Women) bildades 1992 liksom en kommission för minoriteter
(National Commission for Minorities). Samtliga ordförande i dessa
kommissioner är medlemmar i NHRC. Dessa kommissioner för en ganska
anonym tillvaro och har inte alls varit lika framgångsrika i att driva frågor om
mänskliga rättigheter som NHRC. En kommission för barns rättigheter har
etablerats under 2007.
7. Straffrihet
Straffrihet föreligger för medlemmar av polis och säkerhetsstyrkorna enligt
flera speciallagar. Därtill har det från vissa regioner rapporterats en
underlåtenhet från polis och rättsväsende att ingripa i attacker mot religiösa
minoriteter. Den planerade polisreformen väntas leda till ökat
ansvarsutkrävande och kontroll av polisen.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet med mera
Konstitutionen tillförsäkrar medborgarna yttrande-, tryck- mötes- och
religionsfrihet. Samhällelig debatt i media och på annat sätt, till exempel genom
seminarier förekommer i stor omfattning. Demonstrationer är vanliga.
Indien är ett av de länder som har flest nyhetsmedier i världen. Mer än hundra
kommersiella TV-stationer sänder program på engelska, hindi och ett stort
antal av de andra språk som talas i Indien. Den indiska pressen, framför allt
den engelskspråkiga, har ambitionen att syna statsmakten. Media drar sig inte
för att kritisera regeringen och påtala brott mot mänskliga rättigheter.
Regeringen kan emellertid förbjuda publikation av “känsligt” material med stöd
av the Official Secrets Act och ibland har denna lag tillämpats ganska vidsträckt.
Under 2007 har några fall av inskränkningar av yttrandefriheten förekommit. I
oktober stängdes tillfälligt två tv-kanaler i delstaten Gujarat. Kanalerna hade
strax innan stängningen visat ett reportage där delstatens premiärminister

N Modi utpekades som ansvarig för blodiga sammanstötningar mellan
muslimer och hinduer 2002.

ansågs vara stötande för daliter. Förbudet lyftes sedan filmens producent lovat
att klippa bort de delar av filmen som upplevdes som stötande.

Övergrepp mot journalister förekommer, i synnerhet i Jammu och Kashmir
och de nordöstra staterna. Inte sällan rapporteras om att journalister hotas av
olika partier, militanta självständighetsrörelser eller av den organiserade
brottsligheten. I maj 2007 brändes tidningen Dinakarans lokaler i Madurai i
sydöstra Indien ner av supportrar till en ledande politiker. Den aktuelle
politikern hade i en opinionsundersökning som publicerats i Dinakaran givits
mycket svagt stöd bland väljarna. I attacken dödades tre anställda på tidningen.

Rätten att utöva sin religion respekteras generellt. Enskilda delstater har dock
infört lagar som begränsar möjligheterna att konvertera.

Den svåra arbetssituationen för många journalister riskerar i vissa fall att leda
till självcensur.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Indien är en federal, demokratisk republik med parlamentariskt styrelsesätt.
Indien brukar kallas världens största demokrati. Parlamentet utgör den
lagstiftande församlingen och består av två kamrar Lok Sabha (folkkammaren)
med 545 ledamöter och Rajya Sabha (delstatsförsamlingen) med 250
ledamöter. Parlamentsval hålls vart femte år såvida inte parlamentet upplöses
tidigare. Delstatsregeringarna väljs med regelbundna intervaller.

Det förekommer att regeringen förbjuder viss litteratur med motivet att den
kan leda till våld mellan folkgrupper. Ett exempel på en sådan bok är Salman
Rushdies Satansverserna. Under 2007 tvingades författarinnan Taslima
Nasreen lämna Kolkata efter att massiva protester från muslimska
organisationer mot en av hennes böcker övergått i kravaller och införande av
utegångsförbud. Utrikesminister Pranab Mukherjee meddelade vid ett tal till
det indiska parlamentet den 28 november att den indiska regeringen avsåg att
skydda Nasreen men uppmanade henne att avstå från uttalanden som kunde
såra folkets känslor. Den 30 november meddelade Nasreen att hon uppmanat
sin indiske förläggare att stryka de delar av boken ”Dwikhandita” som kunde
anses stötande för muslimska grupper.

Det finns ett stort antal politiska partier. Sedan valet 2004 styrs landet av en
koalitionsregering som leds av Kongresspartiet. Det ledande oppositionspartiet
är Bharatiya Janata Party (BJP), tillika regeringsparti fram till valet 2004.

Användning av internet är inte inskränkt av staten. Tillgången växer snabbt och
uppmuntras av regeringen.
Filmer genomgår censurprövning innan de får visas på biograferna. Det har
hänt att filmer förbjudits då de ansetts kränkande för enskilda grupper.

Centralregeringen har, tillsammans med presidenten, också möjlighet att
tillfälligt ta över kontrollen i en delstat som inte klarar av att upprätthålla lag
och ordning. De paramilitära styrkorna, liksom säkerhets- och
informationsbyråer och den nationella polisstyrkan, lyder under
inrikesministern. De väpnade styrkorna lyder under civil administration.

Delstatsregeringen i Uttar Pradesh förbjöd i november 2007 all vidare visning
av filmen ”Aaja Nachle”. Bakgrunden var att en sång som framfördes i filmen

Sedan 1992 har en decentraliseringsprocess inletts som innebär att
delstatsregeringarnas ansvar för ekonomisk utveckling och sociala frågor

Presidenten är statschef och innehar formellt även den verkställande makten. I
praktiken är rollen övervägande ceremoniell. I realiteten innehas större delen
av den verkställande makten av regeringen, som leds av en premiärminister.
Indien består av 28 delstater och sju unionsterritorier. Delstaterna har
huvudansvaret för att upprätthålla lag och ordning, men centralregeringen
tillhandahåller råd och kan ge stöd genom användandet av paramilitära trupper.

överförts till så kallade Panchayati Raj-institutioner på bynivå och ”Urban
Local Bodies” i städer. För närvarande finns tre miljoner valda
panchayatföreträdare på distrikts-, block- och bynivå. Processen att överföra
makten till dessa lokala institutioner går olika snabbt i olika delstater. En stor
utmaning är att de sällan har tillräcklig kapacitet eller får tillräckliga resurser
från delstatsregeringen för att klara sina uppdrag.
Kvinnor har enligt lag samma politiska rättigheter som män. Sedan 1996 har
olika försök gjorts att tillförsäkra kvinnor en tredjedel av platserna i
parlamentet samt på delstats- och lokal nivå. Förslaget har överlämnats till
parlamentet flera gånger, inklusive olika kompromissförslag, men politisk
majoritet har ännu inte kunnat nås. Det bör noteras att reformen har
genomförts på bynivå (Panchayat) med goda resultat. I de båda
parlamentskamrarna är för närvarande 74 av 785 ledamöter kvinnor, det vill
säga 10 procent. 10 av 79 regeringsmedlemmar är kvinnor.
Det indiska politiska livet på nationell, såväl som delstatsnivå, är livligt och
fungerar vanligen i god demokratisk anda. Det rapporteras dock om
tveksamma affärer där personer i maktposition utnyttjar sin ställning eller
försöker skada politiska motståndare på olaglig väg. Därtill förekommer en hel
del korruption och nepotism. Detta diskuteras och debatteras öppet i media
och vållar ofta demonstrationer och andra offentliga missnöjesyttringar.
I maj 2005 antog parlamentet en lag om allmänhetens rätt till insyn, Right to
Information Act, som innebär utökade möjligheter för medborgarna att få
information och insyn i hur regeringar och myndigheter på central- och
delstatsnivå arbetar och vilka underlag som ligger till grund för beslut. Under
2006 har regeringen diskuterat en lagändring som skulle innebära
inskränkningar i lagen så att endast viss information skulle lämnas ut till
medborgarna. Efter stora protester har regeringen valt att skjuta upp
överlämningen av lagändringsförslagen till parlamentet. Right to Information Act
har inneburit ett viktig förändring som ökat medborgarnas möjlighet till insyn i
indiska myndigheters arbete.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetsmarknaden är generellt reglerad till förmån för arbetstagarens skydd.
Enligt konstitutionen skall arbetstagarna erhålla skälig lön och ha
arbetsförhållanden som möjliggör ett “anständigt liv” med möjligheter att njuta
av fritid och kulturella upplevelser. Det finns ett flertal lagar som reglerar
minimilöner, arbetstider och säkerhet på arbetsplatsen. Efterlevnaden av
arbetsmarknadslagstiftningen är dock bristande, och säkerhets- och hälsoläget
på olika arbetsplatser varierar mycket. Såväl centralregeringen som
delstatsregeringarna genomför arbetsplatsinspektioner för att kontrollera
efterlevnaden.
Arbetsplatsinspektörerna är dock överhopade med uppgifter och det
förekommer att deras arbete försvåras av nära kontakter mellan arbetsgivare
och politiker. Det blir allt vanligare att domstolarna tar upp mål om
arbetsskador.
Arbetslösheten i Indien beräknas officiellt till 7,3 procent (år 2000). Över 90
procent av den arbetsföra befolkningen är emellertid sysselsatt i en icke
organiserad sektor och har därmed begränsat socialt skydd. Många är
småbrukare eller har periodvisa arbeten och begränsade inkomster. Regeringen
införde 2005 en 100-dagars arbetsgaranti per familj.
Beträffande ILO:s centrala konventioner gäller följande:
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105). Indien har
ratificerat båda konventionerna. Tvångsarbete är förbjudet enligt Indiens
konstitution och andra speciallagar. Lagarnas efterlevnad varierar emellertid
från delstat till delstat och tvångsarbete förekommer. Det uppstår ofta som ett
resultat av en skuldsituation där arbetstagaren arbetar av en skuld (sin egen
eller en familjemedlems) till en utlånare/arbetsgivare. Delstatsregeringarna
tillhandahåller ett ekonomiskt bidrag för rehabilitering av de arbetare som
kommit ur tvångsarbete. Arbetsförhållanden för många hushållsanställda är
ibland så svåra att de kan betraktas som tvångsarbete. Många barn
tvångsarbetar för att kunna betala av familjens skulder.

- Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och 182). Indien har inte
ratificerat någon av konventionerna. Generellt är arbete tillåtet från 14 år, med
vissa inskränkningar (barn under 16 år får inte anställas vid arbetsplatser där
fara för deras hälsa föreligger.) Under hösten 2006 har regeringen antagit en ny
lag som även förbjuder hushållsarbete och arbete inom hotell och restauranger
för barn under 14 år. Enligt lagen är regeringen skyldig att få bort de barn
under 14 som arbetar i hushåll eller restauranger, förse dessa med rehabilitering
och döma arbetsgivarna. Flera mänskliga rättighets-organisationer betonar
behovet av att ta fram en rehabiliteringsplan för att undvika en situation där de
barn som förlorar sina arbeten blir ännu mer utsatta. Lagen kritiseras av
mänskliga rättighets-organisationer för att den inte inkluderar något skydd för
barn mellan 14 och 18 år. (Se även rubrik 15).
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 87 och 111).
Indien har ratificerat båda konventionerna. Diskriminering i arbetslivet
baserat på kastsystemet är förbjudet enligt konstitutionen. Möjligheter till val
av yrke styrs emellertid i stor utsträckning av individens sociala bakgrund.
Människor från lägre kast arbetar framför allt inom lågbetalda yrken.
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna 87 och 98). Indien har
inte ratificerat någon av konventionerna men enligt konstitutionen råder
föreningsfrihet. Arbetstagare kan etablera fackföreningar utan tillstånd av
myndigheterna. Anställda inom den offentliga sektorn har begränsad strejkrätt
på grund av att de har samhällsbärande funktioner. Regeringen har rätt att
under vissa förhållanden förbjuda strejker eller att kalla parterna till medling
inom vissa centrala samhällssektorer. Kollektiva avtal är tillåtna och används
ofta för att fastställa löner och för att lösa arbetsmarknadskonflikter.

och utrustning. Bristande tillit till den statliga sjukvården har lett till en
expansion av privat sjukvård. Även här råder det stora variationer vad gäller
kvalitet. Vissa privata inrättningar kan erbjuda mycket avancerad sjukvård
medan andra är av undermålig kvalitet.
Stora framsteg har gjorts för att begränsa befolkningstillväxten. Kvinnor föder
idag i genomsnitt tre barn jämfört med sex barn på 1970-talet. Antalet barn
som vaccineras har ökat och barnadödligheten har minskat. Men det finns en
tendens till stagnation i tidigare förbättringar av folkhälsan. Mödradödligheten
(540 av 100 000) är lika stor i dag som för 15 år sedan, vilket bland annat beror
på bristande förlossnings- och mödravård, vilket i sin tur leder till att många
kvinnor föder hemma. Antalet barn som dör före fem år är mycket högt (87 av
1 000) och har endast minskat marginellt på senare år. Hälften av alla barn
uppskattas fortfarande lida av näringsbrist. En stor del av befolkningen har inte
tillgång till rent vatten och sanitet. Ökad nedsmutsning av vatten, mark och
luft, särskilt i städerna, påverkar människors hälsa negativt. Hälsosituationen
och tillgången till vård är sämre för utsatta grupper såsom flickor, kvinnor,
stamgrupper och lågkastiga.
Hälsosektorns andel av statens totala budget uppskattas till cirka 1 procent av
bruttonationalprodukten (BNP) vilket är mycket lågt i jämförelse med andra
länder. Privata utgifter för hälsovård är flera gånger större än de offentliga.
Sammantaget beräknas de privata och offentliga utgifterna för hälsovård uppgå
till 5 procent av BNP. Enligt regeringsprogrammet, ”National Common
Minimum Programme”, ska offentliga utgifter till hälsosektorn öka till 2-3
procent av BNP.
Planerna på en decentraliserad hälsovård har inte genomförts fullt ut.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Trots flera nationella program för att förbättra hälsovården är tillgången till
grundläggande hälsovård begränsad för stora delar av befolkningen. Tillgången
till och kvaliteten på hälsovård varierar stort mellan olika delstater och regioner
och mellan stad och landsbygd. På statliga sjukhus, särskilt på landsbygden,
råder ofta brist på läkare och annan vårdpersonal, liksom brist på mediciner

12. Rätten till utbildning
Flera initiativ har tagits de senare åren för att förbättra utbildningen i landet.
Detta har lett till att betydligt fler barn går i skolan och att andelen flickor som
går i skolan har ökat. Läskunnigheten har stigit från 49 procent 1990 till 61
procent (2003). I den nya femårsplanen för 2008-2012 har regeringen satt upp

som mål att 85 procent av befolkningen ska vara läskunniga vid femårsplanens
slut. Enligt ett tillägg i konstitutionen 2002 skall regeringen tillhandahålla
kostnadsfri och allmän grundläggande skolgång. I syfte att göra skolan mer
attraktiv och förbättra näringssituationen för barnen har regeringen infört ett
gratis mål mat om dagen i skolorna. Den statliga budgeten för utbildningssektorn
uppgår till 4.1 procent av BNP.
Enligt officiella uppgifter går 82.5 procent av alla barn i åldern 6-14 år i skolan.
Det råder stora skillnader vad gäller tillgång till och kvalitet på undervisning
mellan olika delstater och regioner, men generellt är kvaliteten i de statliga
skolorna låg. Bristen på kvalificerade lärare och relevanta läromedel är stor.
Lokalerna är ofta i dåligt skick. Många skolor saknar toaletter och vatten.
Antalet flickor som går i skolan är fortfarande betydligt lägre än antalet pojkar.
Barn från lägre kast, stamgrupper, gatubarn, flyktingbarn och handikappade
har generellt sämre tillgång till utbildning. Antalet barn, särskilt flickor, som
hoppar av skolan är högt.
Högre utbildning håller generellt god internationell standard och antalet
inskrivna på universitet och högskolor ökar konstant. Indien är ledande inom
vissa områden som till exempel informationsteknologi.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Under de senaste tio åren har tillväxten varit god i Indien. Detta har haft en
positiv inverkan på många människors liv och möjligheter, särskilt i städerna.
Det finns en växande medelklass som består av uppskattningsvis 200-300
miljoner människor. Fattigdomen har minskat med cirka en procent per år
enligt Världsbankens beräkningsmodell (1 USD per dag). Fortfarande lever
emellertid en tredjedel av befolkningen (runt 390 miljoner människor) på en
inkomst som understiger 1 USD om dagen. Mer än var fjärde indier (260-290
miljoner människor) lever under fattigdomsstrecket enligt den nationella
fattigdomsgränsen vilken baseras på hushållskonsumtion. Cirka 80 procent av
indierna lever på mindre än 2 USD per dag. Mer än två hundra miljoner indier,

särskilt kvinnor, barn, lågkastiga och stamfolk lider av undernäring och kronisk
felnäring. Rapportören menar att det fortfarande förekommer att människor
dör av svält och att cirka två miljoner barn dör varje år som ett resultat av
allvarlig undernäring och sjukdomar som går att förhindra. Indien innehar plats
128 av 177 i 2006 års Human Development Index.
Den stora majoriteten av de fattiga bor på landsbygden eller i städernas
slumområden. Många har begränsad tillgång till mat, rent vatten, hälsovård
eller utbildning. Det finns ett starkt samband mellan utsatthet och social
identitet som kön, etnicitet, kast och handikapp och det råder stora skillnader i
utveckling mellan delstater och regioner i landet. Återkommande
naturkatastrofer såsom översvämningar, torka och jordbävningar får varje år
förödande konsekvenser för många människor, särskilt de fattiga. Delstaterna
har olika förutsättningar att bekämpa fattigdomen i termer av institutionell
kapacitet och ekonomiska resurser.
Den nationella regeringen har tagit flera viktiga steg för att bekämpa
fattigdomen. I regeringsprogrammet, National Common Minimum Programme
från maj 2004, fastslås bland annat att en särskild satsning ska göras på
landsbygden där majoriteten av de fattiga bor. Andra frågor som ska ges prioritet
ärjordbruksutveckling, utbildning och hälsa liksom situationen för kvinnor, barn,
lägre kast och ursprungsbefolkning. Genomförandet av femårsplanen pågår,
men enligt den nationella planeringskommissionen kommer flera av målen inte
kunna uppnås inom den angivna tidsramen. Det finns många program riktade
till utsatta grupper. Trots goda föresatser påverkas inte sällan effektiviteten av
ineffektiva förvaltningsstrukturer och bristande kapacitet och befogenheter på
lokal nivå.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Diskriminering mot kvinnor är förbjudet enligt lag men djupt rotade sociala
och kulturella traditioner ger kvinnan en underordnad ställning i samhället.
Krav på hemgift (trots förbud) och traditioner som ofta bygger på att en dotter

lämnar föräldrahemmet vid giftermål medan en son stannar kvar och bidrar till
familjens försörjning, har resulterat i att döttrar inte sällan betraktas som
mindre attraktiva än söner. Många flickor får därför mindre mat och omsorg
än sina bröder, sämre möjligheter att gå i skola och sämre levnadsvillkor.
Könsbestämda aborter är förbjudet enligt lag men utgör ett växande problem
genom den ökade tillgängligheten till fosterdiagnostik. Enligt 2001 års
folkräkning gick det i genomsnitt 933 flickor per 1 000 pojkar. Motsvarande
siffra 1991 var 945 per 1 000. De regionala skillnaderna är stora. I Kerala är
kvoten i princip jämställd men i till exempel Punjab är motsvarande siffra
mindre än 800 per 1 000.
Våld mot kvinnor är utbrett såväl inom hemmet, som utanför. Regeringen är
medveten om problemet och vidtar åtgärder för att öka kvinnors skydd. En ny
lag mot kvinnomisshandel i hemmet trädde ikraft i oktober 2006. Utöver våld,
är även hot om fysiskt eller sexuellt våld eller ekonomiska repressalier
straffbara enligt lagen. Lagen garanterar även tak över huvudet för kvinnor
som utsatts för våld.
Våldtäkt är förbjudet enligt lag men media rapporterar dagligen om fall.
Våldtäktsoffer bemöts ofta av social brännmärkning och mörkertalet
uppskattas vara högt.
Dödsfall eller våld förknippat med att mannen och hans familj inte är nöjd
med hemgiftens storlek förekommer och har fått uppmärksamhet i
samhällsdebatten.
Enligt en lagändring 1996 finns en presumtion (skäl för misstanke)
för att mannen eller hans släktingar är skyldiga till mord om en kvinna dött i
hemmet inom sju år efter giftermålet under förutsättning att man kan bevisa att
kvinnan trakasserats av mannen/familjen.
Hedersmord förekommer, främst på landsbygden och i de norra delarna av
landet. Handlingen betraktas som mord och är straffbar enligt indisk lag.

Indien är både rekryteringsområde, transitland och destination för handel med
kvinnor och barn. Framförallt sker handel av människor inom landet, men det
förekommer även internationell handel. Enligt ILO är människohandeln i
första hand förenad med utnyttjande av arbetskraft, men även handel för
sexuellt utnyttjande förekommer. Kvinnor och barn rekryteras ofta från
fattigare områden till större städer och många barn rekryteras från Nepal till
bordeller ibland annat Mumbai och Kolkata.
År 1986 instiftades en lag mot handel med kvinnor och barn (the Prevention of
Immoral Trafficking Act -PITA). PITA kritiseras dock för att bara gälla sexuell
handel och utesluta annan människohandel. Tillämpningen av lagen varierar
från delstat till delstat men få har dömts under den. Det pågår för närvarande
arbete med att se över PITA. Enligt det ändringsförslag som presenterats skall
det inte längre vara förbjudet att sälja sex. Istället ska köp av sex (enligt den
svenska modellen) och bordellverksamhet kriminaliseras. Detta har dock väckt
stor kritik bland prostituerade i Indien som menar att det skulle bidra till att
göra dem än mer utsatta. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för att
bekämpa människo-handel och kommersiell exploatering av kvinnor och barn
samt riktlinjer för rehabilitering av offer. Satsningar har gjorts för att öka
kunskapen om människohandel i samhället.
Över två miljoner kvinnor beräknas arbeta inom sexindustrin, av vilka ungefär
en fjärdedel beräknas vara minderåriga. Handeln är nära förknippad med annan
organiserad brottslighet. Kidnappningar av kvinnor förekommer. Problemet
försvåras av att många kvinnor är outbildade, fattiga och inte har kunskap om
sina rättigheter. Korruption inom polisen försvårar bekämpningen av
människohandel.
Könsstympning eller andra skadliga ingrepp förekommer inte såvitt är känt.
15. Barnets rättigheter
Barn, särskilt flickor, utgör en utsatt grupp i Indien. Barnadödligheten har
visserligen minskat på senare år, men är fortfarande omfattande. Nästan
hälften av alla barn lider av näringsbrist. Tillgången till hälsovård och skola är

begränsad för många (se under rubrik 11 och 12). Flickor och pojkar i vissa
delstater, på landsbygden, i slum och tillhörande låga kast- och stambefolkning
har sämre möjligheter att åtnjuta sina rättigheter.
Barnarbete är vanligt förekommande. Antalet barn mellan 5-14 år som arbetar
uppgår enligt ILO till 11,2 miljoner. Många barn sänds hemifrån för att arbeta
då föräldrarna inte har råd att försörja dem. Barnarbete förekommer bland
annat inom jordbruket, mattindustrin, skofabriker och silkesindustrin. Ett stort
antal barn arbetar som tjänstefolk och enligt ILO arbetar cirka 2 miljoner barn
inom hälsovådlig industri till exempel gruvor. Regeringen söker komma tillrätta
med problemet genom att ändra lagstiftningen (se under rubrik 10), öka tillgången till undervisning samt genom särskilda program riktade till barn som
arbetar. 2004 inleddes ett samarbete mellan regeringen och ILO för att stoppa
barnarbete i särskilt hälsovådliga industrier. En särskild myndighet, National
Authority for the Elimination of Child Labour, har etablerats i syfte bekämpa
barnarbete.
Enligt aktuell indisk lagstiftning är misshandel av barn straffbart om det
medför "onödigt fysiskt eller psykiskt lidande". Barn som bor på gatan är
särskilt utsatta för våld och övergrepp. Ungefär en halv miljon barn beräknas
leva och arbeta på gatorna i Indiens städer.
Barnprostitution samt handel med barn är förbjudna enligt lag, men utgör trots
detta allvarliga problem. Det förekommer att barn säljs för att användas i prostitution eller för att utföra andra sysslor såsom hushållshjälp.Dessa barn, i de flesta
fall flickor, blir ofta utsatta för våld och sexuella övergrepp. Barnäktenskap är
förbjudna enligt lag (enligt lagen skall flickor vara minst 18 år och pojkar 21),
men det förekommer främst i fattiga familjer att yngre tonårsflickor gifts bort.
Konflikten i Jammu och Kashmir och i andra delstater i nordöstra Indien har
medfört svåra umbäranden för barn. Barn har blivit föremål för våld, blivit
föräldralösa, upplevt trauman, tvångsförflyttats och berövats sin barndom.
Majoriteten av internflyktingarna har varit kvinnor och barn. Det finns inga
uppgifter om barnsoldater.

Indien har under 2005 tagit fram en ny handlingsplan för barn som i stort
bygger på principerna i FN-konventionen om barns rättigheter. En nationell
kommission för barn etablerades under 2007. Mänskliga rättighetsorganisationer
har dock riktat kritik mot att kommissionen inte anses få någon
reell möjlighet att ingripa i fall där barn far illa.
2005 etablerades med stöd av den indiska regeringen, UNICEF med flera en så
kallad ”Child line”, en gratis telefonlinje, öppen dygnet runt, dit barn som far
illa kan ringa och få råd och hjälp, inklusive medicinsk rådgivning och tak över
huvudet. Telefonlinjen finns i 72 städer runtom i Indien.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Indien är enligt konstitutionen en sekulär stat. Diskriminering på grund av
religion, ras, kast, kön eller födelseplats är förbjudet och det finns ett stort antal
lagar som syftar till att skydda olika minoriteters rättigheter och att motverka
diskriminering. Trots lagstiftningen förekommer omfattande diskriminering
särskilt av lågkastiga och stamfolk. Inom dessa grupper är kvinnor och
funktionshindrade värst utsatta.
Över 200 miljoner indier anses tillhöra daliterna. De diskrimineras på olika sätt
i samhället, särskilt på landsbygden och i landets fattigare områden. De bor
vanligtvis i en avskild del av byn och får ofta inte komma i kontakt med det
övriga samhället. De tillåts ofta inte hämta sitt vatten ur byns gemensamma
brunn, besöka tempel eller beröra människor från andra kaster. De har
vanligtvis enklare och smutsigare arbeten och sämre tillgång till utbildning och
sjukvård. Regeringen har infört kvoteringssystem för daliter och lågkastiga i
syfte att dessa skall få tillgång till högre utbildning och arbeten inom den
offentliga sektorn. Besluten är omdebatterade.
Stamfolk är särskilt utsatta. I förhållande till många andra grupper i samhället
har de sämre hälsa, lägre utbildning, högre andel arbetslösa, högre skuldsättning
och sämre bostadsförhållanden. Under 2006 presenterade regeringen
ett utkast till nationell policy för stamfolkets utveckling. Det inkluderar en rad

frågor inklusive land, sysselsättning, förflyttning, rehabilitering, utbildning och
andra rättighetsfrågor.

Indien. Enligt UNHCR finns det i Indien cirka 165 000 flyktingar främst från
Kina, Sri Lanka, Afghanistan, Burma och Iran.

Det indiska samhället består av många olika religiösa och etniska grupper som i
stort lever i fredlig samvaro, ofta på samma gata. Tidvis förekommer emellertid
religiöst betingat våld. Ett uppmärksammat fall är övergreppet mot framförallt
muslimer i Gujarat 2002 då över ett tusen personer, inklusive kvinnor och
barn, dödades i upplopp. Upprinnelsen var en hämndaktion efter att hindu19
nationalistiska sympatisörer hade omkommit i en brand på ett tåg.

Indien har även ett stort antal internflyktingar som av mänskliga rättighetsorganisationer uppskattas till ungefär 600 000 personer. De flesta av dem har flytt
från oroligheter i de nordöstra delarna av landet samt från Jammu och Kashmir.

Hindunationalisterna anklagade muslimska grupper för att ligga bakom branden.
Sedan dess har omfattande kritik riktats mot rättsväsendets förmåga att skipa
rättvisa. 2006 skedde en viss omsvängning, bland annat flyttades rättegångarna
till en annan delstat och flera personer dömdes för inblandning i dåden.
Diskriminering förekommer även mot muslimska grupper i Indien. I
november 2006 presenterades den så kallade Sachar-rapporten som redogjorde
för den muslimska minoritetens ställning i Indien. Muslimer utgör omkring 10
procent av befolkningen men är underrepresenterade i såväl den privata som
den offentliga sektorn. Enligt rapporten är utbildningsnivån bland indiska
muslimer mycket lägre än i flera andra grupper i landet. I rapporten
presenterades ett antal rekommendationer för att stärka muslimers ställning i
arbetslivet, framförallt genom stora utbildningssatsningar.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella handlingar är straffbara enligt indisk lag. Regeringen har beslutat
att tillsätta en arbetsgrupp under det nationella aids-programmet som ur ett
hiv-förebyggande perspektiv ska se över de lagar som rör homosexuella,
narkomaner och prostituerade. I dagsläget stödjer den indiska staten
hivförebyggande insatser för homo- och bisexuella samt transgrupper (HBT).
Detta arbete försvåras av den rådande lagstiftningen. Det förekommer
uppgifter om att HBT-personer utsätts för hot och förföljelser även av polisen.
18 Flyktingars rättigheter
På grund av politisk instabilitet i regionen har många människor flytt till

Indien har inte ratificerat flyktingkonventionen och saknar lagstiftning på
flyktingområdet. Därmed finns inget formellt skydd för flyktingar. Beslut om
skydd och assistans baseras på politiska och administrativa beslut av
regeringen. UNHCR har inte erkänts som internationell organisation, utan
verkar inom ramen för UNDP.
Indien har accepterat vissa flyktinggrupper och tillåtit att de stannar i landet.
Regeringen bistår generellt inte dessa flyktingar utan de får klara sig själva. De
har ofta rätt till sjukvård och undervisning för sina barn, men många lever i
slumområden där tillgången till offentlig service är begränsad.
I vissa delar av landet finns flyktingläger. I Tamil Nadu bor tamilska flyktingar
från Sri Lanka och i nordöst finns flyktingläger för burmesiska flyktingar. I
Dharamsala i norra Indien och i andra enklaver runt om i landet lever ett stort
antal tibetanska flyktingar, inklusive en exilregering ledd av Dalai Lama. I
övrigt bor flyktingarna främst i de större städerna.
19. Funktionshindrades rättigheter
Personer med funktionshinder har en mycket svår situation. Tillgången till
utbildning, hälsovård och arbetstillfällen är begränsad, och många personer
med funktionshinder utsätts för omfattande social- och samhällelig
diskriminering. År 1995 antog regeringen en lag, Persons with Disability Act,
som stadgar lika möjligheter för funktionshindrade i samhället och garanterar
dem tre procent av arbetstillfällena inom den offentliga sektorn. Efterlevnaden
av lagen är dock bristfällig.
Regeringen satsar få resurser på funktionshindrade. Det är framförallt

frivilligorganisationer som sköter omvårdnad, rehabilitering och stöd. Det finns
få offentliga institutioner för funktionshindrade och de som finns är ofta kraftigt
överbelagda och saknar tillräckliga resurser.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Konstitutionen tillförsäkrar medborgarna rätten att bilda föreningar och det
finns en stor mängd lokala organisationer som arbetar med frågor rörande de
mänskliga rättigheterna. Det förekommer dialog mellan regering och
organisationer. Organisationerna får i allmänhet publicera sitt material utan
inblandning från myndigheterna. Det förekommer dock försök att påverka
organisationers arbete. En domstol i södra Indien utfärdade en arresteringsorder
för sju anställda vid en holländsk enskild organisation som rapporterat
om kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Arresteringsordern rörde
misstankar om IT-brott, förtal och rasism. Det finns flera rapporter om hot
mot representanter för organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.
Under 2007 hotades till exempel Dr Lenin Rahguvanshi, en ledande aktivist för
kastlösas rättigheter, till livet av individer med kopplingar till högkastiga
grupper i Uttar Pradesh.
För att kunna verka i Indien måste varje organisation vara registrerad. Olika
delstater har olika lagar och regler för hur detta ska gå till. På vissa ställen i
Indien är det omständligt att registrera sig. För att ta emot donationer från
utlandet krävs även att organisationen är registrerad under Foreign Contribution
Registration Act. Därutöver krävs att bilaterala givare söker tillstånd från
Finansministeriet för att stödja enskilda projekt. Under 2006 presenterade
regeringen ett utkast till en nationell policy för det civila samhället. Policyn
syftar till att främja det civila samhällets roll i Indiens utveckling, underlätta
legitim mobilisering av resurser, främja transparanta och ansvarsfulla system och
stärka samarbetet mellan det civila samhället och regeringen. Enligt utkastet ska
regeringen se över möjligheter att underlätta registrering samt förenkla rutiner
för att ta del av utländskt stöd. En del frivilligorganisationer i Indien harut-tryckt
oro över vilka konsekvenser lagen kan få. Det finns farhågor att den ska kunna

användas för att begränsa utrymmet för frivilligorganisationers arbete. Lagen har
dock inte behandlats av indiska parlamentet ännu.
Under senare år har representanter för internationella organisationer och
journalister som arbetar med frågor rörande mänskliga rättigheter i vissa fall
vägrats visum till Indien eller drabbats av orimligt långa handläggningstider på
upp till två år.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Flera FN-organ såsom UNDP, UNICEF, UNAIDS, UNIFEM bedriver
verksamhet i Indien i syfte att förbättra respekten för de mänskliga
rättigheterna. Sverige bedriver utvecklingssamarbete med Indien sedan 1950talet. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet med
Indien är att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina
levnadsvillkor. Utvecklingssamarbetet är inriktat på tekniskt samarbete inom
områdena demokrati och mänskliga rättigheter, miljöskydd samt vetenskapligt
samarbete inom områden som gynnar fattiga.
Sverige stödjer flera indiska organisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter samt partnerskap mellan svenska och indiska institutioner och
enskilda organisationer inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter, hiv/aids samt barns och kvinnors hälsa. Sverige ger även stöd till
det civila samhället i Indien via svenska enskilda organisationer med
verksamhet i Indien samt via FN och Europeiska kommissionen.
EU har gjort insatser på mänskliga rättighetsområdet i Indien genom European
Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR), till exempel inom
utbildning och genom informationskampanjer. Man har också genomfört projekt
för att främja människors deltagande i lokala beslutsprocesser. EU gör även
insatser för att förebygga och rehabilitera tortyroffer, motverka rasism och
främlingsfientlighet samt skydda minoriteter och stamfolk. Under 2007 hölls en
EUIndien konferens om minoriteters rättigheter.

Mänskliga rättigheter i Bangladesh 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Demokratin i Bangladesh har satts ur spel genom det i januari 2007 införda
undantagstillståndet. Grundläggande fri- och rättigheter har begränsats. Den
nuvarande interimsregeringen har satt som sitt främsta mål att genomföra ett fritt och
rättvist parlamentsval senast i december 2008.
Samtidigt har interrimsregeringen under 2007 vidtagit en rad reformåtgärder som
sedan länge efterlysts av det internationella samfundet och civila samhället.
Exempelvis har arbetet med att uppdatera röstlängden inletts, denna gång i
datoriserad form och med personliga foton. Valkommissionen och antikorruptionskommissionen har reformerats och stärkts. Tidigare var de
handlingsförlamade av politiska skäl. Lokalval planeras i delar av landet under våren
2008. En omfattande anti-korruptionskampanj har även inletts. Kampanjen har lett
till att flera hundra ledande politiker och affärsmän gripits, inklusive de tidigare
premiärministrarna Khaleda Zia och Sheikh Hasina. Dialog med de politiska
partierna har påbörjats om stärkande av den interna partidemokratin och formerna
för återgång till demokrati, dock är politisk verksamhet i form av demonstrationer
och större samlingar fortfarande förbjudna. Regeringen har beslutat att inrätta en
nationell kommission för mänskliga rättigheter och införa en lag om allmänhetens
rätt till insyn. Arbetet med att skilja domstolsväsendets lägre instanser från den
styrande makten har inletts. Bangladesh har under 2007 undertecknat konventionen
om rättigheter för personer med funktionshinder samt ratificerat konventionen mot
korruption. Regeringen har även fattat beslut om att biharier (icke-bengaliska,
urdutalande muslimer) som fötts efter självständigheten 1971 ska ges medborgarskap
och rösträtt. Högnivåsamtal har inletts om att återuppliva fredsavtalet för Chittagong
Hill Tracts. Situationen för de burmesiska rohingyaflyktingarna har förbättrats och
för första gången tillåts nu FN:s flyktingkommissarie och enskilda organisationer
verka i lägren.

Betydande övergrepp förekommer dock fortfarande. Även om Bangladesh har en
omfattande lagstiftning till skydd för de mänskliga rättigheterna är situationen i
praktiken bristfällig. Särskilt problematiskt är den polisiära elitstyrkan Rapid Action
Battalions aktiviteter. Enligt tillgänglig, men inofficiell, statistik har antalet
utomrättsliga avrättningar minskat under året. Däremot förekommer rapporter om att
antalet fall av tortyr som lett till döden ökat.
Det finns brister i rättssäkerheten i Bangladesh. Även om medborgarnas tilltro till
myndigheternas förmåga att upprätthålla lag och ordning har förbättrats under 2007
är rättssäkerheten fortsatt svag. Den starkes rätt står oftast över principen om likhet
inför lagen. Korruptionen är utbredd och systematisk. Organisationen Transparency
International har under flera år klassificerat Bangladesh som ett av världens mest
korrupta länder. Ett allvarligt problem är att domstolarna är extremt överbelastade.
Det innebär att många får sitta i häktade och fängslade i månader eller i bland flera år
i väntan på dom. Dödsfall i häkten och fängelser utgör ett stort problem, liksom
tortyr. Någon aktiv debatt mot dödstraff förekommer inte.
Pressen och övriga media är aktiva och utgör en viktig del av den politiska
diskussionen och av granskningen av makthavarna. Undantagstillståndet har dock
medfört begränsningar i mediefriheten och en betydande självcensur.
De senaste årens goda ekonomiska tillväxt har lett till att levnadsvillkoren har
förbättrats för många människor, särskilt i städerna, och fattigdomen har minskat.
Fortfarande lever dock hälften av befolkningen i fattigdom och 30 miljoner bedöms
som extremt fattiga. En stor del av befolkningen har därmed svårt att få rätten till
mat, bostad, rent vatten, sjukvård och utbildning tillgodosedd. Kvinnor, barn,
personer med funktionshinder samt religiösa och etniska minoriteter och urfolk är
särskilt utsatta. Våld mot kvinnor och barn, människohandel, tvångsarbete och
barnarbete utgör andra allvarliga problem för de mänskliga rättigheterna i
Bangladesh.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Bangladesh har ratificerat de flesta av FN:s centrala konventioner om de mänskliga
rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt de
fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.
Bangladesh har ratificerat konventionen men varken 3
undertecknat eller ratificerat de fakultativa protokollen. Reservation har gjorts
avseende konventionens artikel 14. Ingen rapportering har gjorts (tidpunkt för
inlämning 2001).
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
Bangladesh har ratificerat konventionen. Ingen rapportering har gjorts (tidpunkt för
inlämning 2000, 2005).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).
Bangladesh har ratificerat konventionen. Rapportering skedde under 2000, vilket inte
hade gjorts sedan 1991 (tidpunkt för inlämning 1992, 2002, 2004, 2006).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Bangladesh har
ratificerat konventionen och det fakultativa protokollet. Reservationer har gjorts
avseende artikel 2 och 16 i konventionen, då dessa ansetts stå i konflikt med Koranen
och Sunna. Rapportering skedde under 2002, vilket inte gjorts sedan 1997 (tidpunkt
för inlämning 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005).
- Konventionen mot tortyr (CAT) samt det fakultativa protokollet om förebyggande
av tortyr. Bangladesh har ratificerat konventionen men varken undertecknat eller
ratificerat det fakultativa protokollet. Ingen rapportering har gjorts (tidpunkt för
inlämning 1999, 2003, 2007).
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de tillhörande protokollen om
barn i väpnad konflikter och om handel med barn. Bangladesh har ratificerat
konventionen och de tillhörande protokollen. Reservationer har gjorts avseende
konventionens artikel 14 och 21. Rapportering skedde under 2007, vilket inte gjorts
sedan 2001 (tidpunkt för inlämning 1992, 1997, 2007).
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (CPD) – öppnades
för undertecknande 2007. Bangladesh har under 2007 undertecknat konventionen.

- Konventionen mot påtvingade försvinnanden (CED) – öppnades för
undertecknande 2007. Bangladesh har inte undertecknat konventionen.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1966. Bangladesh har
varken undertecknat eller ratificerat konventionen.
- Romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Bangladesh har
undertecknat men inte ratificerat stadgan.
- Konventionen mot korruption. Bangladesh har under 2007 ratificerat konventionen.
Bangladesh är medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Under 2007 fattades
beslut om inrättande av en nationell kommission för mänskliga rättigheter.
Under 2000 besökte FN:s specialrapportörer för religionsfrihet respektive våld mot
kvinnor Bangladesh. Specialrapportören för rätt till mat besökte landet under 2002.
Någon stående inbjudan till FN:s specialrapportörer har inte utfärdats.
FN:s specialrapportör för handel med människor, den bangladeshiska medborgaren
Sigma Huda dömdes under 2007 för medverkan till utpressning och korruption. FN:s
generalsekreterare har konstaterat att domen mot Huda inte förefaller vara relaterad
till hennes verksamhet som specialrapportör.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Utomrättsliga avrättningar förekommer och utgör ett allvarligt problem i
Bangladesh. Indikationer finns dock på att antalet fall minskat under 2007. Den
polisiära elitstyrkan Rapid Action Battalion medger att 82 fall av utomrättsliga
avrättningar ägt rum under 2007, vilket kan jämföras med 195 fall 2006 och 113 fall
2005. Enligt en regeringskritisk enskild organisation för mänskliga rättigheter har
antalet dödsfall bland fängslade minskat från 282 fall 2005 till 199 fall 2006. 67 fall
ska ha ägt rum under 2007. En likartad trend kan observeras vad gäller antalet
dödade i så kallade ”cross fires” (en förskönande omskrivning för avrättningar i
samband med gripanden). 2005 dödades 332 människor i cross fires och 2006
rapporterades antalet dödade till 272. Under 2007 uppskattas antalet dödsfall till 123.
Tortyr är ett allvarligt problem i Bangladesh. Det finns rapporter om att
säkerhetstjänsten tillgripit tortyr, bland annat gentemot gripna journalister.

Myndigheterna har deklarerat att det ska gälla ”nolltolerans” mot tortyr. Bristande
uppföljning av tortyranklagelser och bristande bestraffning av gärningsmän gör att
det ändå kan uppfattas som att det råder straffrihet för tortyr. Det är svårt att avgöra
om förekomsten av tortyr har minskat eller ökat under den nuvarande
interrimsregeringen. Enligt en enskild organisation med fokus på mänskliga
rättigheter har antalet fall av tortyr som lett till döden ökat från 19 fall 2006 till 29
fall 2007.
Förhållandena i landets fängelser är svåra, med undermålig mat, dålig hygien och
bristfällig sjukvård. Antalet fångar uppskattas till mer än 88 000 personer, en ökning
med cirka 16 000 sedan 2006. Enligt officiella uppgifter har landets fängelser
kapacitet på omkring 25 000 fångar. I centralfängelset i Dhaka, med en kapacitet för
2650 personer, finns idag 11 500 fångar. Över 70 procent av landets fångar väntar
fortfarande på att deras fall ska behandlas i domstol. Generellt tillåter inte regeringen
organisationer för mänskliga rättigheter att besöka fängelser, men ibland görs
undantag. Officiellt finns inga politiska fångar, men enligt enskilda organisationer
förekommer det att oliktänkande fängslas under förevändning av att de begått brott.
Polisens övergrepp mot kvinnor i form av gruppvåldtäkter och förödmjukande
behandling är omvittnad. Ett okänt antal kvinnor med barn har tagits i så kallat
”säkert förvar”. De har omhändertagits på oklara grunder och enligt enskilda
organisationer utsätts de för övergrepp. Flera kvinnor sitter fängslade i åratal utan
juridisk hjälp, trots att de inte blivit dömda för något brott. Lynchningar förekommer,
bland annat i samband med att kriminella tas på bar gärning. Kvinnor som anses ha
visat bristande moral i fråga om exempelvis klädsel och uppförande löper risk att
utsättas för våld av folksamlingar på öppen gata.
4. Dödsstraff
Bangladesh tillämpar dödsstraff. Ett stort antal förseelser, såväl grova som mindre
allvarliga, kan leda till dödsdomar. Våren 2007 avrättades sex terroristdömda ledare
för den islamistiska organisationen Jama'atul Mujahideen Bangladesh. Det finns
rapporter om att minst fyra personer avrättades 2006, fem personer 2005 och tretton
personer 2004. Fler än 130 personer beräknas ha dömts till döden 2006. Antalet
rapporterade dödsdomar under 2007 uppgår till fler än 70.

Det finns ett brett folkligt stöd för dödsstraff. Opinionen mot dödsstraffet är svag och
frågan ges ingen större uppmärksamhet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden förekommer, ofta i samband med marktvister.
Veckorna före det att undantagstillstånd utlystes gjordes omfattande massgripanden i
samband med stora demonstrationer och möten. Även i samband med omfattande
studentupplopp i augusti 2007 frihetsberövade polisen ett stort antal personer utan
rättslig prövning.
I flera fall sker frihetsberövanden under förevändning av misstänkt kriminalitet, men
de bakomliggande motiven är inte sällan politiska. Antalet personer som berörs är
svårt att uppskatta. Det finns ingen oberoende instans som övervakar och granskar
polisen eller som har möjligheter att offentliggöra detaljer kring enskilda fall.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Bangladeshs domstolar, främst på den högre nivån, anses vara självständiga och
oberoende. I de lägre instanserna förekommer ofta anklagelser om att domstolarna
påverkats av politiska överväganden och korruption. Domarna i
högsta domstolen utses av presidenten. Under 2007 har betydande steg tagits för att
genomföra högsta domstolens beslut från 1999 om att skilja det lägre
domstolsväsendet från den styrande makten.
Rättegångar är offentliga och den åtalade har rätt att ta del av anklagelserna, att
representeras av advokat, att kalla vittnen och att överklaga domslut. Stora delar av
den fattiga befolkningen, där en majoritet inte är läskunnig, bedöms dock ha dåliga
kunskaper om sina rättigheter. Myndigheterna följer inte heller alltid regelverken.
Rättssystemet är till stora delar ineffektivt vilket fått till följd att långa väntetider
uppstått. Runt en miljon fall väntar för närvarande på att behandlas i domstol.
Framför allt de lägre instanserna anses fungera dåligt och brista i rättssäkerhet. I de
högre instanserna är rättssäkerheten bättre och politiska och ekonomiska mål
resultera i domslut som är negativa för regeringen. Men även här är väntetiderna
långa. Mer än 70 000 fall väntar på avgörande i högsta domstolen, varav 17 000 är

mer än tio år gamla. Högsta domstolens ordförande har uttryckt en förhoppning om
att beslutet om att skilja domstolarna från den verkställande makten ska bidra till
ökad effektivitet samt till att väsentligt minska antalet fall som väntar på avgörande.
Detta eftersom att domarna i de lägre instanserna tidigare även haft omfattande
administrativa åtaganden.
Korruptionen är betydande och inte sällan behöver tjänstemän betalas för att åtal ska
kunna väckas och handläggas korrekt. Transparency International konstaterar att två
tredjedelar av de som använt de lägre domstolsinstanserna har tvingats betala mutor
som i genomsnitt uppgått till 25 procent av deras årliga inkomst. På landsbygden har
svagheterna i det officiella rättssystemet fått till följd att byäldste och byråd ofta
agerat skiljedomare i markträtor och personkonflikter.
Under 2007 har regeringen reformerat och stärkt landets antikorruptionskommission. Denna bedöms numera fungera väl, till skillnad från
tidigare då den ofta varit handlingsförlamad av politiska skäl.
7. Straffrihet
I ett försök att komma tillrätta med problemen kring lag och ordning inrättade
regeringen 2004 en polisiär elitstyrka, Rapid Action Battalion (RAB). Kritiken mot
RAB:s brutala arbetsmetoder har varit massiv, men statsmakterna har valt att inte
agera. Det är oklart hur RAB styrs och i praktiken har organisationen full straffrihet.
Det är vanligt förekommande att brott inte beivras om de anklagade är politiskt eller
ekonomiskt inflytelserika. Detta gäller även i fall som rör allvarliga brott som mord,
misshandel och våldtäkt.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Genom undantagstillståndet har formella begränsningar införts avseende yttrande-,
tryck-, mötes- och föreningsfriheten.
Ett stort antal dags- och veckotidningar ges ut på bangla och engelska. Den
journalistiska kulturen är dock svagt utvecklad. Media tar sällan upp känsliga ämnen
på eget initiativ. På ledar- och debattsidor förekommer emellertid en öppen debatt
med ifrågasättande och kritik. Den statskontrollerade tv-kanalen BTV kan inte sägas

vara opartisk. Regeringen har fått oproportionerlig stor täckning medan oppositionen
endast i undantagsfall kommit till tals. Under 2007 har regeringen emellertid tagit
initiativ till en utredning om möjligheterna att bevilja BTV större autonomi. Privata
tv-kanaler kan vägras sändningstillstånd. Till exempel stängdes tv-kanalen ETV av
den förra regeringen. Interimsregeringen har dock beslutat att ETV ska återfå sitt
sändningstillstånd. Under 2007 stängde myndigheterna ner TV-kanalen CBS News,
Bangladesh första 24-timmars nyhetskanal.
Trakasserier av journalister, inklusive gripande och arrestering, har varit ett
återkommande problem. Det finns inga rapporter om att journalister ska ha dödats
har under 2007. Flera journalister vittnar om självcensur. Särskilt lokala journalister
har varit mycket utsatta. Regeringen står bakom flertalet annonser i pressen (allmän
upphandling, platsannonser, offentliga meddelanden) och har därmed ett kraftigt
ekonomiskt instrument för att straffa eller belöna olika tidningar.
Utländska TV-kanaler som CNN och BBC kan ses ocensurerade och det finns inga
restriktioner vad gäller satellitmottagare, kabel-TV eller internet. Censur
förekommer för film och utländska publikationer. Ofta handlar det om vad som
betraktas som omoraliskt eller som smädelse av islam.
Även om det råder religionsfrihet förekom tidigare en rad rapporter om trakasserier
och attacker mot religiösa minoriteter. Skadegörelse av hinduiska tempel och
Ahmadiyya moskéer har rapporterats. 2004 förbjöds den muslimska
minoritetsgruppen Ahmadiyya att publicera sin litteratur. Under senare år verkar
dock situationen ha förbättrats.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den parlamentariska demokratin återupprättades 1991 efter en 15 år lång period av
militärstyre. Presidenten är statsöverhuvud och väljs av parlamentet för en period av
fem år. Parlamentet har en kammare med 300 medlemmar. Mandatperioden för
parlamentariker är högst fem år, rösträttsåldern är 18 år och varje medborgare över
25 år är valbar. Premiärministern kan fritt under mandatperioden upplösa
parlamentet och utlysa nyval. Allmänna val föregås av tre månader med en politiskt
neutral interrimsregering.

Demokratin har dock återigen kringskurits i samband med det undantagstillstånd
som infördes i januari 2007. Undantagstillståndet infördes i en situation av
eskalerande politiskt våld. Det största oppositionspartiet (Awami League) hotade att
bojkotta valen efter att den dåvarande interimsregeringen anklagats för försök till
valfusk, framför genom att ha manipulerat röstlängden. En ny interrimsregering,
under ledning av den tidigare centralbankschefen Fakhruddin Ahmed och med stöd
av militären, övertog styret i januari 2007. Dess uttalade mål är att genomföra ett fritt
och rättvist parlamentsval vid slutet av 2008.
Den under 2007 reformerade och stärkta valkommissionen har spelat en avgörande
roll för uppdateringen av röstlängden och för dialogen med de politiska partierna om
intern partidemokrati och återupprättandet av politiska rättigheter. Regeringen har
även, genom den nyligen reformerade och stärkta anti-korruptionskommissionen,
initierat en kampanj mot den utbredda korruptionen. Kampanjen har lett till att flera
hundra politiker och affärsmän gripits, inklusive partiledarna för Awami League och
Bangladesh Nationalist Party, de tidigare premiärministrarna Sheikh Hasina och
Khaleda Zia.
Regeringen har under 2007 fattat beslut om att inrätta en nationell kommission för
mänskliga rättigheter. Betydande framsteg har gjorts i arbetet med att genomföra
högsta domstolens beslut från 1999, att skilja de lägre domstolsinstanserna från den
verkställande makten. Regeringen har åtagit sig att lagstifta om allmänhetens rätt till
insyn, ”Right to Information Act”.
Förvaltningen, som ska svara för genomförandet av regeringens politik, är en
betydelsefull maktfaktor i sig och kan bromsa eller accelerera ärenden. Ineffektivitet,
politisering, korruption, maktmissbruk och framför allt försummande av
arbetsuppgifter är vanligt förekommande. Transparency International har i flera år
rankat Bangladesh som ett av världens mest korrupta länder.
Krav på effektivt lokalt självstyre har funnits under lång tid, men har inte
hörsammats av centralmakten. Val till storkommuner (Union Parishads) hölls 2002
och hade ett högt valdeltagande. Lokalval i delar av landet planeras till

våren 2008. Kommunernas befogenheter att driva in skatt och därmed bedriva en
egen politik är mycket begränsade.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Ratifikationsläget avseende Internationella arbetsorganisationen ILO:s centrala
konventioner:
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105). Bangladesh har
ratificerat konventionerna.
- Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och 182). Bangladesh har ratificerat
konventionen 182 men inte konventionen 138, om minimiålder i arbetslivet.
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111). Bangladesh har
ratificerat konventionerna.
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nr 87 och 98). Bangladesh
har ratificerat konventionerna.
Det totala antalet invånare i arbetsför ålder uppskattas till 66 miljoner, av vilka
flertalet jobbar inom jordbruket. Omkring 40 procent uppskattas vara
undersysselsatta och 3-4 procent fullt arbetslösa. Varje år inträder drygt en miljon
nya arbetssökande på den formella arbetsmarknaden. Landets omkring 5500
fackföreningar organiserar 1,8 miljoner arbetare.
Konstitutionen ger enskilda rätt att ansluta sig till fackföreningar. För registrering av
en fackförening krävs uppslutning från 30 procent av de anställda på en arbetsplats.
Flera arbetsgivare motarbetar bildandet av fackföreningar. En modifierad form av
fackföreningar tillåts sedan 2006 i de så kallade särskilda exportzonerna.
Fackföreningar i Bangladesh är ofta kontrollerade av politiska grupper. Statsanställda
är därför med få undantag förbjudna att ansluta sig till fackföreningar.
Att strejka är förbjudet under undantagstillståndet men detta har inte förhindrat
enstaka händelser av våld och upplopp i textil- och jutesektorn. Fackföreningsledare
löper risk att utsättas för negativ särbehandling vad gäller löner, förmåner, befordran
och arbetsuppgifter. I den privata sektorn förekommer det att fackliga ledare skräms
till tystnad med hot och våld.

Arbetsrätten är svag, framförallt för de stora grupper av kringflyttande arbetare som
tar tillfälliga jobb inom jordbruket och byggsektorn. Det finns en motsvarighet till
arbetsdomstol, men den anses korrupt och väntetiderna är, liksom inom det övriga
rättsväsendet, mycket långa. Kombinationen hög arbetslöshet och avsaknad av
offentligt socialt skyddsnät gör att få arbetare vågar protestera.
Någon lagstadgad minimilön finns inte, men en särskild kommission gör årligen
genomgångar av löneläget och utfärdar rekommendationer till respektive bransch.
Den privata sektorn ignorerar i hög grad dessa riktlinjer och rekommendationer.
Stora grupper av arbetare lever på existensminimum.
Arbetsveckan är 48 timmar enligt lag med minst en dag ledigt i veckan. Tillåten
övertid är 12 timmar i veckan. I praktiken är arbetsveckorna ofta längre än 60
timmar, inte minst inom konfektionsindustrin.
Hälso- och säkerhetsförhållandena är ofta undermåliga inom industrin och på
byggarbetsplatser. Följden är återkommande olyckor och dödsfall. De
arbetsplatsinspektörer som har till uppgift att höja standarden är för få och
genomförandet av arbetsmiljöregelverket försvagas av korruption. Flera utländska
företag med uppköp eller produktion i Bangladesh arbetar med egna
uppförandekoder för att förbättra arbetsförhållanden inom främst
konfektionsindustrin.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Cirka 30 procent av den totala befolkningen klassas som undernärd av FN. Bland
barn under fem år är andelen 48 procent. Spädbarnsdödligheten uppskattas till 51 per
1000 födda, att jämföra med 145 år 1970. Bara sex procent av alla förlossningar sker
på sjukhus. Över hälften av mödrarna klassas som undernärda.
Hälsosektorns andel av statens totala budget uppskattas till cirka 1,5 procent av
bruttonationalinkomsten, vilket är mycket lågt i jämförelse med andra länder. Stora
delar av befolkningen, särskilt på landsbygden, har inte tillgång till sjukvård.

En stor andel av befolkningen har inte heller tillgång till rent vatten och sanitet.
Uppskattningsvis drabbas cirka 30 miljoner människor i Bangladesh direkt eller
indirekt av arsenikförgiftat grundvatten.
12. Rätten till utbildning
Andelen läs- och skrivkunniga över 15 år uppskattas till 38 procent. Utbildning utgör
den största sektorn i de offentliga utgifterna och motsvarar 2,3 procent av
bruttonationalinkomsten. 45 procent av utbildningsutgifterna går till grundskolan.
Könsfördelningen är jämn i de lägre klasserna, men flickornas andel sjunker sedan,
bland annat på grund av tidiga äktenskap. Kvaliteten på utbildningen varierar
kraftigt, men är generellt låg. Bristen på kvalificerade lärare och relevanta läromedel
är stor. Lokalerna är ofta i dåligt skick. Många skolor saknar toaletter och vatten.
Många som inte har tillgång till offentliga skolor får sin grundläggande undervisning
i så kallades ”madrassas”, religiösa skolor med muslimsk värdegrund. Förutom de
offentliga universiteten finns ett stort antal privata universitet av skiftande
utbildningskvalitet.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Bangladesh är ett av världens fattigaste länder. En stor andel av landets befolkning
får inte sina grundläggande mänskliga behov tillgodosedda. Det finns många fattiga,
ungefär 35 procent av befolkningen tvingas överleva på mindre än en dollar per dag.
Trots en BNP-tillväxt på 5-7 procent under senare år sjunker de fattigas andel av
befolkningen endast långsamt.
Överbefolkning och brist på försörjningsmöjligheter på landsbygden leder till
inflyttning till städerna, särskilt till huvudstaden Dhaka. Flertalet inflyttade tvingas
bosätta sig i slumområden med dåliga levnadsförutsättningar. Där möts de bland
annat av brist på vatten och elektricitet, dåliga sanitära förhållanden, risk för brand
och översvämningar och kriminalitet.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Bangladesh är ett patriarkaliskt samhälle med mannen som familjens klara

överhuvud. Kvinnans ställning är underordnad – döttrar anses inte sällan som en
börda. De får mindre mat och omsorg än söner, bristande utbildning och sämre
levnadsvillkor. Kvinnors inkomst är betydligt lägre än mäns. Familje- och arvsrätten
i Bangladesh följer islamisk lag för muslimer. Vid skilsmässa, äktenskap,
vårdnadstvister och arv har mannen mer omfattande rättigheter än kvinnan.
Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem i Bangladesh. Omkring hälften av
all kvinnor uppges ha vart utsatta för våld i hemmet. Övergreppen rör sig om allt från
påtvingad purdha (avskildhet) till syraattacker, barnäktenskap, våldtäkt, misshandel
och människohandel. Rapporter om våld relaterat till hemgift ökar.
Mödradödligheten är en av de högsta i världen, mycket beroende på illegala aborter.
Omkring 10 000 kvinnor uppskattas dö varje år i samband med förlossningar.
Officiellt måste en kvinna ha uppnått 18 års ålder för att gifta sig, men giftermål i
yngre åldrar är vanligt förekommande.
Handeln med kvinnor och barn är omfattande. Regeringen och ett antal enskilda
organisationer har intensifierat sina ansträngningar för att stoppa den utbredda
handeln, men trots detta har endast ett fåtal förövare arresterats och dömts.
Prostitution är inte förbjudet om kvinnan är över 18 år.
Kvinnor riskerar att bestraffas socialt av byråd och religiösa ledare genom en fatwa
(religiös dom) för vad som uppfattas som moraliska felsteg som exempelvis otrohet
eller giftermål utan familjens godkännande. Trots att högsta domstolen 2001
fastslagit att en fatwa inte äger laga kraft, förekommer rapporter om att kvinnor
berövas sina rättigheter till följd av dessa religiösa domar.
Straffen för övergrepp mot kvinnor har stärkts. Problemet är emellertid att lagarna
inte följs och att brottsmisstankar sällan går vidare till rättegång. Konstitutionen
medger särskilda möjligheter till arbete inom statsförvaltningen för kvinnor. Trots
detta innehar kvinnor endast cirka 12 procent av tjänsterna inom förvaltningen och
endast två procent av de ledande befattningarna.
Kvinnor diskrimineras ofta i yrkeslivet. De har lägre löner och löper risk för

uppsägning i samband med graviditet.
Sett över en längre tidsperiod har kvinnans situation dock förbättrats på flera
områden. Mikrokrediter har ökat kvinnors möjlighet till lån och ekonomiskt
oberoende. Den växande textilindustrin har inneburit nya möjligheter till försörjning
för kvinnor. Antalet flickor som påbörjat grundskolan har ökat liksom andelen
förvärvsarbetande kvinnor. I flera politiska församlingar på både central och lokal
nivå finns särskilda kvoter för kvinnlig representation, i en modell där mandaten
fördelas proportionellt mellan partierna. Kvinnorättsaktivister invänder dock att
dessa kvoterade platser istället bör tillsättas med hjälp av väljarnas röster.
15. Barnets rättigheter
Barns status är generellt låg i Bangladesh och deras möjligheter att få sina rättigheter
tillgodosedda är små. Omkring 40 procent av Bangladesh befolkning är under 15 år.
Barn, särskilt flickor, har en utsatt position i samhället. Ett av 13 barn dör före sin
femårsdag. 48 procent av alla barn under fem år uppskattas vara undernärda.
Miljoner barn lider av olika bristsjukdomar. Uppskattningsvis finns omkring 400 000
hemlösa barn i landet.
Skolplikt för barn i åldrarna 6-10 år infördes 1991 men resurser saknas för att
förverkliga beslutet fullt ut. Cirka 90 procent av dessa barn är inskrivna i skola,
varav hälften är flickor. Andelen barn som avslutar grundskolan är dock betydligt
lägre, omkring 65 procent.
Någon generell lag som förbjuder barnarbete finns inte i Bangladesh, dock finns
förbud enligt lag inom vissa sektorer. Tillämpningen har emellertid stora brister.
Undersökningar gjorda av FN:s barnfond UNICEF och Internationella
arbetsorganisationen ILO visar att cirka 20 procent av pojkarna och fem procent av
flickorna under 18 år lönearbetar. Omkring fem miljoner barn i åldrarna 5-14 år har
riskfyllda arbeten, lika många bor i slumområden, 400 000 är hushållsanställda och
1,4 miljoner är funktionshindrade. Omkring 300 000 barn från
ursprungsbefolkningarna förnekas grundläggande rättigheter och mer än 1000 barn
sitter i fängelse. Det förekommer att barn under 18 år fängslas under långa perioder,

med eller utan dom, och att de får sitta tillsammans med vuxna interner.
Straffbarhetsåldern för barn är i Bangladesh är 12 år.
Bangladeshs betydande konfektionsindustri sysselsatte tidigare tusentals barn. Hot
om lagstiftning i USA mot import av varor som tillverkats av barn har lett till att
barnarbete uppges ha försvunnit från mer än 80 procent av fabrikerna. Huruvida
detta har gagnat barnen är omtvistat. Enligt enskilda organisationer har
undersökningar visat att flera av barnen tvingats in i hårdare och mer skadliga
arbeten än de som fanns inom konfektionsindustrin.

början av 1980-talet till vapen för att protestera mot den stora inflyttningen av
bengaler och mot vad som uppfattades som försök att kväva den lokala kulturen. Ett
fredsavtal undertecknades 1997 som skulle stärka det lokala självstyret.
Statsmakterna har dock inte levt upp till sina åtaganden i avtalet. Rapporter
förekommer om övergrepp och diskriminering, särskilt vad gäller landrättigheter.
Under 2007 har interimsregeringen markerat sin avsikt att verkligen respektera
fredsavtalet. Exempelvis har högnivåsamtal, de första på flera år, hållits mellan
ansvarig minister och lokala företrädare. Med tanke på att avtalet tidigare inte har
respekterats lär dock ytterligare förtroendeskapande åtgärder behövas.

Prostitution är tillåten för personer över 18 år. Ett stort antal barnprostituerade
uppges dock förekomma. Rapporter från enskilda organisationer vittnar om att
kidnappning och handel med barn är utbredd. Främst sker handeln till Mellanöstern,
Indien, Pakistan och Sydostasien, men även inom det egna landet.

Under 2007 ska enligt uppgift en ledare för urfolket Garo ha torterats till döds efter
att ha gripits av militären.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Konstitutionen slår fast allas likhet inför lagen. I praktiken möter dock minoriteter
och urfolk en rad hinder även om dessa inte sanktioneras av statsmakterna.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella handlingar är enligt lag straffbara, dock tillämpas lagen mycket
selektivt. När polisen griper manliga sexarbetare blir resultatet oftast symboliska
böter för förargelseväckande beteende. I en del fall uppges gripna ha frihetsberövats
utan häktningsförhandling i upp till två veckor, ett förfarande som saknar laglig
grund.

Minoritetsgrupper är konsekvent underrepresenterade inom alla yrkeskategorier.
Detta trots en uttalad regeringspolicy att kvotera minoriteter till exempelvis statlig
tjänst.
Hinduer, kristna och buddhister utgör omkring tio procent av befolkningen. Islam är
statsreligion, men konstitutionen garanterar religionsfrihet. Islam spelar en
dominerande roll i samhället och statsmakterna är känsliga i frågor som skulle kunna
uppröra landets muslimska majoritet.
Förföljelser av religiösa minoritet förekommer. Värst drabbade är religiösa grupper
som anses häda mot sunnivarianten av islam, bland annat den muslimska minoriteten
Ahmadiyya. Attentat och mordbränder har förekommit mot Ahmadiyya-moskéer.
Omkring två procent av befolkningen i Bangladesh tillhör en etnisk minoritet.
Flertalet av dem lever i Chittagong Hill Tracts. Där tog ursprungsbefolkningen i

Ett flertal enskilda organisationer arbetar med homosexuella. I samtliga fall uppges
syftet främst att vara att förhindra spridning av HIV. Ingen organisation agerar öppet
för förbättrade levnadsvillkor för homosexuella. Statsmakterna stödjer ett antal av
organisationerna.
Enligt enskilda organisationer är det inte lagar och förordningar som är det största
problemet för homosexuella. I stället är det den sociala stigmatiseringen som följer
av att leva utanför gängse sociala mönster med giftermål och barn – de två kanske
starkaste institutionerna i det bangladeshiska samhället.
18 Flyktingars rättigheter
Bangladesh har inte anslutit sig till FN:s flyktingkonvention och det tillhörande
protokollet. Regeringen samarbetar dock med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)

och andra humanitära organisationer som bistår flyktingar. Landets lagar medger inte
att flyktingar beviljas flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd. I praktiken ges
i många fall temporärt uppehållstillstånd till av UNHCR identifierade flyktingar.
Ungefär 240 000 biharier (icke-bengaliska, urdutalande muslimer) bor i ett 70-tal
olika läger, oftast under dåliga förhållanden. De har allmänt betraktats som förrädare
efter att ha stött Pakistan i frihetskriget 1971. Situationen för biharierna har på senare
tid förbättrats. Under 2007 beslutade regeringen att biharier som fötts efter
självständigheten ska ges medborgarskap och rösträtt.
Uppskattningsvis 250 000 burmeser av folkslaget rohingyas flydde under 1991-92
från Burma till Bangladesh. Flyktingarna inkvarterades i läger i sydöstra Bangladesh
och beviljades temporär asyl. Ungefär 230 000 flyktingar har återvänt genom frivillig
repatriering. Fortsatt återvändande har gått trögt till följd av motstånd från regimen i
Burma. Fortfarande finns cirka 20 000 rohingyas i läger där förhållandena är dåliga.
Ett betydligt större antal uppges uppehålla sig illegalt i landet utanför flyktinglägren.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder. I praktiken
drabbas de dock hårt av social och ekonomisk diskriminering. Någon speciell
lagstiftning om stöd till personer med funktionshinder har inte antagits. Det råder
allmänt stor brist på information och kunskap kring de problem, möjligheter och
rättigheter som personer med funktionshinder har.
Uppskattningen av antalet personer med funktionshinder varierar. Officiell statistik
anger de funktionshindrades andel av befolkningen till en halv procent. Enskilda
organisationer sätter dock snarare andelen till 10-14 procent.
Världshälsoorganisationen WHO beräknar att ett av tio barn i Bangladesh föds med
eller utvecklar funktionshinder på grund av sjukdom eller olyckor. Barn med
funktionshinder ses som en börda för familjen och ges sällan någon chans till
stimulans och utveckling. Flickor har det extra svårt.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Organisationer för mänskliga rättigheter tillåts verka i Bangladesh och har vid ett
flertal tillfällen samarbetat med regeringen i lagstiftningsfrågor.
Flera enskilda organisationer har ofta uttryckt stark kritik mot myndigheterna.
Samtidigt har de vittnat om rädsla för att ta upp politiskt känsliga frågor. Aktivister
för mänskliga rättigheter har utsatts för trakasserier och hot från de styrande.
Utländska aktivister har vid flera tillfällen haft svårigheter att få förnyade
inresevisum.
Regeringen intar ofta en defensiv attityd mot internationell kritik i frågor om
mänskliga rättigheter och hänvisar till landets särskilda situation, i synnerhet den
omfattande fattigdomen. Ökad fokusering på mänskliga rättigheter från det
internationella samfundet har dock bidragit till en större villighet att erkänna och
diskutera brister.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
För flera länder, däribland Sverige, utgör mänskliga rättigheter en viktig komponent i
utvecklingssamarbetet med Bangladesh. Omkring 15 procent av det svenska
utvecklingsstödet kanaliseras genom olika enskilda organisationer som verkar för att
främja mänskliga rättigheter, till exempel organisationer som arbetar med sexuell
och reproduktiv hälsa. Huvuddelen av det svenska utvecklingssamarbetet är
koncentrerat till två stora sociala sektorprogram inom primärhälsovård och
utbildning. Sverige stödjer även den demokratiska processen genom ett projekt som
leds av FN:s utvecklingsprogram. Projektet går ut på att uppdatera röstlängden i
Bangladesh. För första gången datoriseras röstlängden och foton av de
röstberättigade inkluderas. Svenskt stöd ges även till UNHCR:s arbete för att nå en
långsiktig lösning på de burmesiska rohingyaflyktingarnas situation i läger i
Bangladesh. Stöd har även givits till arbetet med att lyfta fram de urdutalande
bihariernas situation och till ansträngningarna att separera domstolsväsendet från den
verkställande makten.
Många bilaterala givare stöttar vid sidan egna program FN-stödda projekt i
Bangladesh. FN:s barnfond UNICEF, verkar i samarbete med

Internationellaarbetsorganisationen ILO, för att eliminera de värsta formerna av
barnarbete.
Flera biståndsgivare har valt att kanalisera en ökande andel av biståndet genom
lokala organisationer som kommit att spela en viktig roll inom området mänskliga
rättigheter. Organisationerna har bidragit till att förbättra situationen för stora
grupper, i synnerhet för kvinnor och barn. Svenska enskilda organisationer med
lokalkontor i Bangladesh, som Diakonia, Rädda barnen och Svalorna, har spelat en
roll i detta sammanhang.

Mänskliga rättigheter i Bhutan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget för de mänskliga rättigheterna i Bhutan har förbättrats under 2007.
Förbättringarna är nära knutna till den demokratiseringsprocess som inleddes i
slutet av 2006 av den dåvarande kungen Jigme Singye Wangchuk. Den 31
december 2007 hölls val till parlamentets överhus och under 2008 kommer
allmänna val till underhuset att hållas. Endast två partier har dock registrerats
inför valet. En av parlamentets första uppgifter blir att anta en ny konstitution.
Ett utkast till konstitution som lades fram i augusti 2007, fastslår en rad
grundläggande fri- och rättigheter.
Bhutans största problem vad gäller mänskliga rättigheter förblir situationen för
den nepalesiska minoriteten. De mänskliga rättigheterna för de etniska
nepaleser som lever i Bhutan har närmast regelmässigt inskränkts, framförallt
genom passlagar och svårigheter att få identifikationshandlingar. Flertalet har
valt att lämna landet och befinner sig i flyktingläger i Nepal.
Fattigdomen är utbredd även om framsteg gjorts. Det finns tydliga klyftor
mellan stad och landsbygd. Satsningar på utbildning och hälsovård ökar
möjligheterna till en förbättrad levnadsstandard.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), samt de
fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.
Bhutan har inte undertecknat eller ratificerat konventionen.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR). Bhutan har inte undertecknat eller ratificerat konventionen.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering

(CERD). Bhutan har undertecknat, men inte ratificerat konventionen.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt. Bhutan ratificerade konventionen 1981 och rapporterade
senast 2003. Bhutan har inte undertecknat eller anslutit sig till det
fakultativa protokollet.
- Konventionen mot tortyr, samt det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr (CAT). Bhutan har inte undertecknat eller
ratificerat konventionen.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn.
Bhutan ratificerade konventionen 1990 och rapporterade senast 2007.
De fakultativa protokollen om barn i väpnade konflikter och handel
med barn är endast undertecknade, inte ratificerade.
Bhutan har varken undertecknat eller ratificerat följande konventioner:
- Flyktingkonventionen, samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga uppgifter om av statsmakten sanktionerade mord eller
försvinnanden. Tortyr är förbjudet i bhutanesisk lag. Uppgifter om tortyr och
misshandel av den nepalesiska minoriteten förekommer, men är svåra att
belägga.
Förhållandena i fängelserna rapporteras generellt vara acceptabla om än mycket
enkla. Regeringen och Internationella Rödakorskommittén, ICRC,
undertecknade i september 2004 en överenskommelse som förlänger ICRCs
program för fängelsebesök med ytterligare fem år. Det förekommer uppgifter
om politiska fångar. De flesta av dessa uppges vara av nepalesiskt ursprung.
Enligt uppgift hålls politiska fångar skilda från övriga interner.

4. Dödsstraff
Bhutan avskaffade formellt dödsstraffet i mars 2004. Enligt Amnesty
International finns inga kända fall av verkställda dödsstraff sedan 1964.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det finns inga uppgifter om godtyckliga arresteringar eller frihetsberövanden.
Polislagen från 1979 stadgar att polisen inte får gripa någon utan
arresteringsorder och att den gripnes familj omgående måste informeras.
På motorvägar finns vägspärrar där ID-kort måste uppvisas för passage.
Medborgare som reser i gränsregionerna måste kunna visa upp ID-kort som
fastställer nationalitet vid migrationskontroller.
Den etniska nepalesiska minoriteten, som framförallt bor i södra Bhutan, anses
ha fått sin rörelsefrihet inskränkt genom att de, enligt Human Rights Watch,
nekas så kallat ”non-objection certificate” (NOC). NOC utfärdas av lokala
polismyndigheter och krävs bland annat för ansökningar till högre utbildning,
anställning i den statliga sektorn, näringstillstånd, resedokument och för att
kunna äga land. Etniska bhutaneser, så kallade Drukpas, har enligt Human
Rights Watch inga svårigheter att få NOC.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
I januari 2007 antogs en ny lag om rättssystemet som för första gången stadgar
att domstolarna i Bhutan ska vara oberoende i förhållande till den verkställande
makten. Domstolsväsendet består av 20 distriktsdomstolar och en högre
domstol i huvudstaden Thimphu. Ett domslut kan i sista hand överklagas till
kungen som sista instans. Utnämningar till poster i den högre domstolen görs
formellt av kungen utifrån en lista av kandidater sammanställd av en nationell
kommission för rättsfrågor. I högre domstolen fanns inga kvinnliga domare år
2007. I enlighet med utkastet till konstitution ska en högsta domstol införas
under 2008.
Trots förändringarna kvarstår en rad strukturella brister, till exempel en dåligt
utvecklad strafflagstiftning och bristande utbildning för poliser som gör att det
rättsliga skyddet för medborgarna på många sätt förblir svagt. I dagsläget finns

endast runt 150 advokater i landet, men ett program för utbildning av fler
jurister utomlands har inletts.
Ett kontor för juridiska frågor (Office of Legal Affairs - OLA) inrättades år
2000. Enligt planerna ska detta så småningom utvecklas till ett
justitieministerium och ett riksåklagarämbete. För närvarande utövar OLA
båda dessa uppgifter.
Under de senaste åren har vissa reformer genomförts för att göra rättsystemet
mer effektivt. Andelen rättsprocesser som inte avslutats inom 18 månader
sjönk från 1557 till 27 mellan 2003 och 2007.
Vilken civilrättslig lagstiftning som är tillämplig beror på religionstillhörighet.
7. Straffrihet
Det finns uppgifter om att straffrihet för poliser och andra officiella
funktionärer förekommer, men inte i någon större omfattning.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Under 2007 förblev yttrande- och pressfriheten i viss mån begränsad, även om
framsteg gjordes.
I juni 2006 antogs en ny informations-, kommunikations- och medialag, som
avskaffade statens mediemonopol. Staten ska i det nya systemet dela ut licenser
till dem som vill publicera tidningar, öppna radiokanaler, etc.. Enligt lagen ska
staten ta hänsyn till press- och yttrandefriheten när licenser delas ut. Under
2006 lanserades två nya tidningar, Bhutan Observer och Bhutan Times. Den
förra publiceras på såväl engelska som dzongkha (majoritetsspråk) medan
Bhutan Times publiceras på engelska. Båda tidningarna kommer ut en gång i
veckan. Landets tidigare enda regelbundna tidning, Kuensel, har en upplaga på
ungefär 15 000 exemplar och utges på engelska, dzongkha och nepali.
Tidningen utkommer två gånger per vecka, men dagligt uppdaterade nyheter
presenteras i en nätupplaga. Viss kritik mot regeringen förekommer ibland i

Kuensel, samt på tidningens diskussionsforum på internet.
Fram till februari 2006 kunde den nationella tv-kanalen endast ses i vissa delar
av landet, men därefter skapades en satellitlänk och tv-kanalen kan nu ses i hela
landet. Via kabel-TV kan man idag få in en rad nationella och internationella
kanaler , däribland BBC och CNN.
Den första internettjänsten, Druknet, startades av regeringen i juni 1999. Viss
censur förekommer, i huvudsak av sidor med pornografiskt innehåll. Under
2007 försökte den bhutanesiska myndigheten för media och information
(Bhutan InfoComm and Media Authority – BICMA) blockera webbplatsen
Bhutantimes.com (det bör noteras att webbplatsen inte är kopplad till
tidningen Bhutan Times). Orsaken var enligt BICMA att allmänheten klagat
över att hemsidans diskussionsforum innehållit kritiska inlägg mot det
bhutanesiska kungariket, personangrepp samt förtal mot enskilda individer.
Blockeringen lyftes efter någon vecka men det uppges periodvis ha varit svårt
att nå bhutantimes.com även senare.
Utkastet till den nya konstitutionen, som förväntas antas under våren 2008,
innehåller paragrafer om yttrande- och tryckfrihet. I nuvarande utkast finns
dock formuleringar som gör det möjligt att neka medborgarskap till individer
som uttalat sig mot ”kungen, landet eller dess folk”.
Enligt lag råder religionsfrihet, men i praktiken begränsas religionsfriheten av
den bhutanska statsmakten. Människor med annan trosuppfattning än
buddhism och hinduism har rätt att utöva sin religion i hemmet, men får inte
etablera religiösa samfund eller predika offentligt.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Bhutan är sedan 1907 en ärftlig monarki som styrs av ett ministerråd tillsatt av
kungen, som även är andligt överhuvud. Landet har dock sedan 1998 gått i
riktning mot parlamentarisk demokrati. Ett avgörande steg togs i slutet av
2006, då kungen avsade sig rollen som regeringschef och meddelade att fria val
skulle hållas 2008. Parlamentet har tidigare utsetts genom val på bynivå och

genom utnämningar av kungen. Det nya tvåkammarparlamentet kommer att
utses genom fria, allmänna val. Kungen kommer dock även i framtiden kunna
utse en mindre grupp parlamentsledamöter till överhuset.
I augusti 2007 offentliggjordes det senaste utkastet till konstitution och
distribuerades till alla medborgare i landet. Regeringens mål är att den nya
konstitutionen ska antas av landets första parlament. I utkastet beskrivs
statsskicket som en demokratisk, konstitutionell monarki. Det innehåller vissa
mindre begränsningar av monarkin, såsom fastslagen pensionsålder för
monarken vid 65 års ålder. Vidare garanteras en rad rättigheter som till
exempel yttrande- och tryckfrihet, likhet inför lagen, skydd mot tortyr samt
religionsfrihet. Rösträtt införs för bhutanesiska medborgare.
Valen till parlamentet utgör ett av flera viktiga steg på väg mot demokrati.
Inför valet har två ”övningsval” hållits. Intresset för det första övningsvalet
uppges ha varit lågt. Vid det andra övningsvalet rapporterades emellertid större
valdeltagande. Den 31 december 2007 hölls val till parlamentets överhus. Valen
till underhuset planeras till mars 2008.
Politiska partier, som fram till 2006 varit förbjudna, började bildas inför
parlamentsvalen. Inledningsvis föreföll det som om flera partier skulle bildas.
Därmed skulle två valomgångar hållas. Partierna slogs dock efterhand ihop och
till slut registrerade sig endast tre partier inför valet. Ett av dem, Bhutan People
United Party, diskvalificerades dock av den bhutanesiska valkommissionen.
Partiet saknade enligt kommissionen den nödvändiga medlemsbas som krävs
då partiets medlemmar ”till 80 procent bestod av ’drop-outs’ och personer
utan tillräckliga akademiska kvalifikationer”. Kommissionen menade också att
partiets hållning, att representera en specifik grupp i det bhutanesiska
samhället, stred mot landets konstitution. Enligt vallagen ska bhutanesiska
partier ha en bred medlemsbas från flera delar av samhället och sträva efter
nationell enighet och stabilitet.
I det tidigare parlamentet var 15 av 150 ledamöter kvinnor och samtliga etniska

minoriteter var representerade.

Indien, för vård.

Möjligheterna till översyn av regeringens och parlamentets arbete har
förbättrats i takt med att tryck- och yttrandefriheten ökat. Det tidigare
parlamentets överläggningar har sänts i den nationella televisionen och
regeringen har etablerat en hemsida med information om sitt s arbete.

Utgifterna för hälsovård uppgick till 3,1 procent av BNP år 2003. Enligt WHO
fanns år 2004 totalt 29 sjukhus och 118 läkare.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Bhutan är inte medlem i ILO och har inte ratificerat ILO:s åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter.
Det är tillåtet att gå med i och bilda fackföreningar. Det finns dock inga
uppgifter om att fackföreningar existerar i Bhutan.
Arbetslösheten i landet uppgår till omkring 3.1 procent (2004).
Ungdomsarbetslöshet är dock ett ökande problem och uppskattades av UNDP
öka från 2.6 procent till 5.5procent under 2004.
Det finns inga uppgifter om att det skulle förekomma slaveriliknande
förhållanden (bonded labour). I ett cirkulär 1994 fastställdes minimilöner och
andra arbetsvillkor. Minimilönen är satt till cirka 2,50 USD per dag och
arbetstiden till åtta timmar per dag, med en timmes lunchrast. Arbetstagare har
rätt till en vilodag per vecka och 15 dagars semester per år.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Bhutanesiska myndigheter har på senare år gjort stora satsningar på hälsovård,
vilket resulterat i förbättringar i hälsotillståndet. Antalet kliniker har ökat och
78 procent av befolkningen hade år 2000 en hälsoklinik på högst två timmars
gångavstånd.
Alla medborgare har rätt till kostnadsfri sjukvård. Om lämplig sjukvård inte
finns att tillgå inom landet bekostar staten transport till andra länder, vanligen

12. Rätten till utbildning
På senare år har stora satsningar gjorts på utbildning, vilket resulterat i att det
stora flertalet barn nu går i skolan. Läskunnigheten, 59 procent, är bland den
högsta i Sydasien.
Den 11-åriga grundskolan är gratis och obligatorisk. Uppskattningsvis 85
procent av de skolpliktiga barnen deltog år 2006 i grundskoleutbildningen. Att
allt fler barn går i skolan har lett till att utbildningssystemets resurser varit
ansträngda, men staten har lovat att ytterligare resurser skall skjutas till.
Fortfarande fullgör en högre andel flickor än pojkar grundskolans elva år.
Bhutan har engagerat sig för att kunna tillhandahålla minst en tioårig
grundskola för alla barn år 2015, för att möta det officiella FN-målet om en
"utbildning för alla".
Det finns inga rättsliga hinder mot att etniska nepalesiska barn deltar i
undervisningen, men ett flertal grundskolor stängdes år 1990 i södra Bhutan,
där många etniska nepaleser är bosatta. Vissa skolor har enligt uppgift åter
öppnats under 2005. Det förekommer även uppgifter om att etniska nepaleser
har svårigheter att ta del av högre utbildning, eftersom de inte får de särskilda
intyg som krävs för att söka högre utbildning (se punkt 5).
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden har förbättrats de senaste åren,även om klyftorna mellan
stad och landsbygd är stora. Andelen fattiga i storstadsområden uppgår till fyra
procent vilket kan jämföras med 38 procent för landsbygden. 78 procent av
befolkningen har tillgång till rinnande vatten och 80 procent har tillgång till
sanitära faciliteter. Medellivslängden har ökat från 47 år 1984 till 63 år 2003.
Bhutan placerar sig på 133:e plats av 177 i FN:s utvecklingsindex (UNDP:s
Human Development Index). Det är dock noterbart att Bhutan är en av få

länder i Asien som nått upp till ett internationellt mål om att 20 procent av
landets budget ska gå till de sociala sektorerna.
Bhutan lägger stor vikt vid landets eget utvecklingsprogram, det s k Gross
National Happiness (GNH) – vilket närmast kan översättas till
bruttonationallycka. Fokus för GNH ligger på gott styrelseskick, kultur,
socioekonomisk utveckling och miljö. Den bhutanesiska regeringen arbetar
med att konkretisera GNH vars huvudsyfte uppges vara att öka livskvaliteten
för landets medborgare.

inte, inte heller bland etniska nepaleser som är hinduer.
Kvinnor och män har lika arvsrätt. Hos en del befolkningsgrupper finns en
preferens för döttrars arvsrätt, vilket bidragit till att många kvinnor äger mark
samt driver butiker och andra affärsrörelser.
2004 etablerades en nationell kommission för frågor rörande kvinnor och barn.
Kommissionen arbetar bland annat med att öka jämlikheten mellan könen och
har tagit fram en handlingsplan för att stärka kvinnors situation i landet.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor har samma formella rättigheter som män och kvinnor deltar fritt i det
ekonomiska och sociala livet. Samtidigt är det tydligt att män dominerar det
ekonomiska och politiska livet i Bhutan. 19 procent av offentliganställda är
kvinnor. För de offentliganställda tillämpas regeln om lika lön för lika arbete,
oavsett kön.

15. Barnets rättigheter
Bhutan var ett av de första länderna som undertecknade konventionen om
barnens rättigheter år 1990 och enligt UNICEF har barnens rättigheter hög
prioritet i landet. Flera initiativ har tagits för att skapa lagstiftning som tar
hänsyn till barnets rättigheter. Detta återspeglas även i utkastet till konstitution
som innehåller särskilda paragrafer om åtgärder för att skydda barn mot
trafficking, våld och förnedrande behandling. Regeringen har satsat på snabb
utbyggnad av grundskolor och hälsokliniker.

Någon specifik lagstiftning mot kvinnovåld finns inte. Våld mot kvinnor faller
under den allmänna kriminallagstiftningen. Enligt en kartläggning av våld mot
kvinnor av den bhutanesiska poliskåren togs 347 fall av kvinnovåld upp i
rättsliga instanser mellan 2000 och 2004. Den bhutanesiska enskilda
organisationen RENEW uppger dock att antalet övergrepp som inte togs upp i
rättsliga insatser uppskattas till omkring 1200. Våld i hemmet har inte kartlagts
men enligt en artikel i tidningen Kuensel registrerades 112 fall av våld mot
kvinnor i hemmet vid huvudstaden Thimphus sjukhus under 2006. 120 fall
registrerades under de åtta första månaderna 2007.

Barnadödligheten har minskat drastiskt sedan 1989. Enligt UNICEF är det
liten skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller barnadödlighet och både
pojkar och flickor får samma tillgång till näring och hälsovård.

Minimiåldern för giftermål är enligt lag 18 år. Månggifte är tillåtet om den
första hustrun ger sitt tillstånd. Även kvinnor tillåts ha flera makar. Månggifte
är dock inte vanligt förekommande. Skilsmässor är vanliga.

Ett utkast till lagstiftning om minderåriga förbrytare har utarbetats. Lagen
behandlar bland annat rättsprocesser, omhändertagande och skydd för att
undvika social stigmatisering. Lagen kommer att läggas fram för godkännande
när det nyvalda parlamentet sammanträder.

Ungefär hälften av alla barn som börjar i skolan är flickor. Hemgift praktiseras

Uppgifter om övergrepp på barn är mycket ovanliga.
Bhutanesisk lag förbjuder barnarbete men det förekommer likafullt uppgifter
om barnarbete. Barn som arbetar gör det oftast inom familjens lantbruk eller
affärsrörelse.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det finns tre stora etniska grupper i Bhutan; ngalung drukpas, sharchop och
lhotsampa (etniska nepaleser). Efter den stora utflyttningen av etniska
nepaleser i början på 1990-talet har etnisk diskriminering fortsatt mot vissa
grupper i samhället. Medborgarskapslagarna har över tiden omarbetats ett
flertal gånger med syfte att exkludera den nepalesiska minoriteten. Som tidigare
nämnts finns rapporter som tyder på att den nepalesiska minoriteten ofta
nekas s k ”non-objection certificate” (NOC) som krävs bl a för ansökningar till
högre utbildning, anställning i den statliga sektorn, näringstillstånd,
resedokument och för att kunna äga land.
Enligt lag måste alla medborgare, inklusive minoritetsbefolkningen, bära den
traditionella buddistiska klädedräkten vid alla offentliga platser. Lagen tillämpas
i realiteten endast strikt vid buddhistiska helgedomar, i kloster, på
myndighetskontor, i skolor, samt vid officiella tillställningar och ceremonier.
Nepali får inte undervisas i skolorna.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuella handlingar mellan män är förbjudna enligt bhutanesisk lagstiftning.
Inga uppgifter om av staten sanktionerad förföljelse eller direkt diskriminering
av homosexuella har funnits att tillgå.
18 Flyktingars rättigheter
Bhutan har inte anslutit sig till flyktingkonventionen.
Situationen för de bhutanesiska flyktingarna i Nepal utgör alltjämt ett svårlöst
problem. Under 1992-1993 lämnade ungefär 100 000 invånare, huvudsakligen
av hinduiskt och nepalesiskt ursprung, mer eller mindre mot sin vilja, de
områden de bebodde i södra Bhutan. De flesta hamnade i flyktingläger i Nepal.
Bakgrunden till denna migration/fördrivning är den medborgarskapslag som
infördes 1985 i syfte att skilja ut denna grupp från etniska bhutaneser.
Bhutan och Nepal har utan större framgång försökt lösa frågan. Sedan 2006
har läget ljusnat. USA har uttryckt vilja att ta emot mellan 50 000 – 70 000 av

flyktingarna. Även Australien och Kanada har meddelat att de är villiga att ta
emot ett antal flyktingar. Processen ska ha inletts under hösten 2007 då de
första flyktingarna fick lämna Nepal . I samband med detta finns det dock
uppgifter om att flyktingar ska ha utsatts för hot från grupper som motsätter
sig processen.
19. Funktionshindrades rättigheter
Särskild lagstiftning för att tillvarata funktionshindrades rättigheter saknas.
Social diskriminering av personer med funktionshinder förekommer. National
Institute for the Disabled driver en skola för blinda barn och planerar att utöka
sin verksamhet för att inkludera barn och ungdomar med andra
funktionshinder. Projektet har stöd av utländska givare och UNICEF.
Bhutans utbildningsdepartement har planer på att försöka integrera barn med
funktionshinder i vanliga skolor och 2001 inleddes ett pilotförsök. UNICEF
bidrar med speciellt anpassat utbildningsmaterial och till utbildningar för lärare
så att de kan undervisa elever med funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns inga människorättsorganisationer i landet som är oberoende i
förhållande till staten. Regeringen betraktar de rättighetsorganisationer som
startats av etniska nepaleser i exil som politiska organisationer och har
förbjudit dem att verka i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Amnesty International besökte landet senast 1998. Internationella Röda korset
har ett program för fängelsebesök och staten ger dem obehindrat tillträde till
alla fängelser. Danmark och Österrike har ett väl utvecklat biståndssamarbete
med Bhutan. Europeiska unionen är den främsta finansiären av flyktinglägren i
Nepal.

Mänskliga rättigheter i Nepal 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Nepal har under de senaste tio åren genomgått en djup social, politisk och
ekonomisk kris. De förhoppningar om stabilitet och förbättringar vad gäller de
mänskliga rättigheterna som fanns 2006 har inte infriats. Tvärtom har våldet
och den politiska instabiliteten återigen ökat under 2007. Även om fredsavtalet
alltjämt håller och val fortfarande planeras till 2008 ser framtiden mycket
osäker ut.
Över 13 000 människor beräknas ha dödats sedan 1996 i det väpnade uppror
som har letts av den maoistiska rörelsen Communist Party of Nepal-maoist.
En avgörande förändring inträffade i maj 2006, då kungen avsattes, en
utveckling som ledde fram till fredsavtalet i november 2006. Under det året
inleddes även en avväpningsprocess. Sedan våren 2007 har dock situationen
återigen destabiliserats. Maoisterna lämnade i september 2007
interimsregeringen p g a oenighet om monarkins framtid. I slutet av december
återvände maoisterna till regeringen sedan parlamentet röstat för ett förslag att
avskaffa monarkin under 2008. Beslutet innebär det definitiva slutet för det
redan försvagade kungahuset.
Det politiska våldet och övergreppen mot de mänskliga rättigheterna har under
2007 åter ökat efter en förbättring under 2006. Oroligheter med etniska
förtecken har utbrutit i landets södra delar och FN:s högkommissarie för
mänskliga rättigheter kontor i Nepal (OHCHR) rapporterar att maoisternas
övergrepp fortsätter. Även landets säkerhetsstyrkor anklagas för övergrepp.
Utöver det ökade våldet och den politiska instabiliteten står Nepal inför flera
utmaningar. Fattigdomen är fortfarande utbredd, ungefär 25 procent av de 27
miljoner invånarna beräknas leva i absolut fattigdom. Rättssäkerheten är svag

och myndigheternas möjligheter att upprätthålla lag och ordning är begränsade.
Situationen är särskilt svår för kvinnor, barn, etniska minoriteter och de lägsta
kasterna, sk. daliter.
Nepal har ratificerat flertalet centrala MR-konventioner.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, samt de fakultativa
protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet. Nepal
ratificerade konventionen 1991. Det första protokollet om enskild klagorätt
tillträddes 1991 och det andra om avskaffandet av dödsstraffet 1998. Nepal
skickade in sin senaste rapport till FN:s konventionskommitté för mänskliga
rättigheter 1994 men har ännu inte fullgjort sin skyldighet att rapportera till
övervakningskommittén för åren 1997 och 2002.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Nepal
ratificerade
konventionen 1991. Nepals första rapport till övervakningskommittén
behandlades 2001.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Nepal
ratificerade
konventionen 1971. Nepal har lämnat reservationer för artiklarna 4, 6 och
22. Den senaste rapporten till övervakningskommittén behandlades 2004.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor
samt det
fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Nepal ratificerade konventionen
1991 och det fakultativa protokollet om enskild klagorätt 2007. Nepal sände
in den senaste rapporten till övervakningskommittén 2002. Rapporten för
2004 har ännu inte sänts in till kommittén.
- Konventionen mot tortyr samt det fakultativa protokollet om förebyggande av
tortyr. Nepal ratificerade konventionen 1991, men har inte undertecknat eller
ratificerat det fakultativa protokollet. Den senaste rapporten under
konventionen behandlades 2005.

- Konventionen om barnets rättigheter samt de två tillhörande protokollen om
barn i väpnade konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi. Nepal ratificerade konventionen 1990 samt de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi 2007. Nepals andra periodiska rapport under
konventionen behandlades 2005.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967. Nepal har inte
undertecknat eller ratificerat flyktingkonventionen eller det tillhörande
protokollet.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen. Nepal har inte
undertecknat eller ratificerat stadgan.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder. Nepal
har inte undertecknat eller ratificerat konventionen.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder. Nepal
har inte undertecknat eller ratificerat konventionen.
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden Nepal har inte
undertecknat eller ratificerat konventionen.

former av våld uppges förekomma. En viss minskning i antalet fall sågs efter
den politiska kursändringen våren 2006. OHCHR uppgav då att den nya
regeringen och vapenvilan hade lett till en dramatisk minskning av övergrepp
begångna av armén och säkerhetsstyrkorna. Maoisterna inrättade, sedan
vapenvilan inletts, ”folkdomstolar” i distrikt och byar där de tidigare inte har
haft någon närvaro. I samband med besök vid polisstationer och häkten har
OHCHR samlat in uppgifter om cirka 100 fall av dålig behandling av fångar
och några fall av tortyr. Det förekommer också uppgifter om självmord i
samband med att människor har frihetsberövats.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Mellan åren 1996-2005 dödades uppskattningsvis 13 000 personer i konflikten
mellan regeringsstyrkor och maoistgerillan.. Efter att fredsavtalet undertecknats
i slutet av 2006 stabiliserades situationen och de väpnade striderna upphörde.

Attacker, framförallt genomförda av väpnade grupper, förekom även mot
journalister, politiker, tjänstemän och människorättsförsvarare. I augusti
nåddes en överenskommelse mellan den nepalesiska regeringen och den
ledande politiska grupperingen i Terai. Situationen i Terai förblir dock spänd
och oroligheter förekommer.

Regeringen (sjupartialliansen) och maoisterna ingick i samband med
fredsförhandlingarna överenskommelser om att demokratiska normer och
värderingar skulle följas och att de mänskliga rättigheterna skulle respekteras.
Skrivningarna hölls dock på en övergripande nivå och det angavs inte närmare
vilka åtgärder som parterna skulle vidta för att målen skulle kunna uppnås. De
förhoppningar som fanns efter det att fredsavtalet hade ingåtts har successivt
övergått i ökad pessimism och övergreppen mot mänskliga rättigheter uppges
återigen öka.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades för alla brott 1997.

Utomrättsliga avrättningar, godtyckliga frihetsberövanden, tortyr och andra

Under 2007 intensifierades oroligheterna i Terai-provinsen i södra Nepal.
Våldet har sitt ursprung i protester över diskriminering mot den etniska
minoriteten Madhesis. Konflikten som har pyrt under flera år kom upp till ytan
efter att utkastet till ny konstitution presenterades i december 2006. Madhesis
menade att konstitutionen inte innehöll några åtgärder för att stärka gruppens
position i det nepalesiska samhället International Crisis Group uppger att
omkring 30 personer dödades av nepalesisk polis i samband med oroligheterna.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Ofrivilliga försvinnanden användes som krigföringsmetod av såväl
regeringssidan som maoisterna. Mellan 2000 och 2007 ska den nationella
kommissionen för mänskliga rättigheter (National Human Rights Commission
- NHRC) enligt Human Rights Watch ha registrerat 2028 ofrivilliga
försvinnanden. 600 av dessa har fortfarande inte återfunnits eller återvänt, och
information om deras öde saknas. Enligt Internationella Rödakorskommittén,

ICRC, är dock antalet saknade högre och uppgick i augusti 2007 till 1042.
OHCHR uppger att maoisterna även efter överenskommelsen om vapenvila
har fortsatt föra bort människor mot deras vilja. I samband med att en
journalist, Birendra Sah, förts bort och mördats av maoister protesterade
OHCHR mot de ofrivilliga försvinnandena. Enligt OHCHR var bortförandet
av Sah endast ett av flera fall av bortföranden genomförda av maoister.
Även armén och säkerhetsstyrkorna har fortsatt använda sig av ofrivilliga
försvinnanden. Mer positivt är att interimsregeringen inte använder sig av två
kontroversiell lagar, The Terrorist and Disruptive Activities Ordinance (TADO)
och Public Security Act (PSA), vilka utnyttjades flitigt under kungens envälde.
Såväl TADO som PSA gav regeringen möjlighet att frihetsberöva en person
under längre tid utan behöva informera vederbörande vad han eller hon är
anklagad för. En majoritet av de som anhållits under TADO har släppts men det
finns fortfarande personer i denna kategori som hålls fängslade och som anklagas
för kriminella gärningar.
Den nepalesiska högsta domstolen uppmanade i juni 2007 regeringen att
tillsätta en undersökningskommission för att utreda försvinnandena. En
kommission upprättades sedermera men den utsattes från kritik från
civilsamhället och OHCHR. Kritiken riktade sig framförallt mot formerna för
hur kommissionen sammansatts, finansieringsfrågor och kommissionens
mandat.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Polis- och rättsväsendet är mycket försvagat i Nepal. Under de år som
konflikten mellan regeringssidan och maoisterna pågick tvingades många
polisstationer på landsbygden att stänga sedan personalen hotats eller dödats.
Även domare och advokater uppges ha hotats i samband med rättegångar.
Nepals advokatsamfund uppger att 15 advokater hotades till livet under en
sexmånadersperiod 2007. En stor del av den nepalesiska allmänheten, särskilt
de som bor på landsbygden, saknar i dagsläget tillgång till polis och fungerande
rättssystem. Rättssäkerheten och rättstatsprincipen riskerar att ytterligare

urholkas genom att kriminella gäng och maoistiska ’folkdomstolar’ tillåts fylla
det ’säkerhetsvaccum’ som uppstått i delar av Nepal. Merparten av maoisternas
folkdomstolar har upplösts men informella rättsystem existerar lika fullt i delar
av landet. OHCHR rapporterar även att maoisterna etablerat ett ”enat
revolutionärt folkråd” vars syfte uppges vara att lösa problem och skipa
rättvisa. Maoistiska grupper uppges även patrullera” i byar för att upprätthålla
lag och ordning.
Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter, NHRC, har funnits
sedan 2000 och gavs grundlagsstöd i interimskonstitutionen 2007.
Kommissionen har möjlighet att driva rättsfall och utreda myndigheters
agerande. Hittills har dock kommissionen inte kunnat leva upp till
förväntningarna. Under över ett år saknade NHRC kommissionärer och kunde
därmed inte bedriva någon meningsfull verksamhet. I september 2007 utsågs
nya kommissionärer. Även om OHCHR och det civila samhället ifrågasatt
utnämningsförförandet ses det likafullt som positivt att NHRC åter kan agera.
Kapacitetsbrist förhindrar emellertid fortfarande NHRC från att fungera
effektivt.
Den nepalesiska polisen har anklagats för att ha agerat partiskt vid oroligheter i
landet. Som ett resultat av dessa anklagelser beslutade interimsregeringen att
kvoter skulle inrättas för rekryteringen till landets poliskår. Kvoterna omfattade
kvinnor och representanter från minoriteter inklusive madhesis och daliter.
7. Straffrihet
Försvinnanden utgjorde, som tidigare framgått, en vanlig krigföringsmetod
från båda sidor under den långa konflikten. En av de svåraste utmaningarna
som Nepal nu står inför är att ställa de ansvariga inför rätta. Anhöriga till
människor som dödats eller försvunnit i säkerhetsstyrkornas häkten eller som
utsatts för maoisternas övergrepp kräver nu att sanningen kommer fram och
att rättvisa skipas. Hundratusentals människor har på olika sätt berörts av
konflikten, antingen direkt eller indirekt. Överenskommelsen om vapenvila
föreskriver att bägge parter skall underrätta anhöriga om var och när försvunna

familjemedlemmar dödats, kremerats och begravts. Hittills har mycket litet
hänt rent konkret.
Den sannings- och försoningslag som antogs under 2007 har kritiserats av det
civila samhället. Lagen anses inte följa FN:s riktlinjer för kompensation till
offer för grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Enligt lagen kan
amnesti utverkas för grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna om den
misstänkte ber om ursäkt eller inleder en försoningsprocess med offret eller
anhöriga till offret.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, förenings- och församlingsfriheten återupprättades i huvudsak efter
regimskiftet 2006. Situationen har dock successivt förvärrats under 2007 och
det har förekommit flera fall av hot och våld mot journalister. Några fall av
försvinnanden har även rapporterats av ICG, OHCHR och enskilda
organisationer. I samband med oroligheterna i Terai uppges tidningar ha
attackerats, journalisters privata egendom förstörts och hot har riktats mot
omkring 40 journalister.
Ett antal lagar har antagits för att säkra yttrande- och tryckfriheten. I
interimskonstitutionen finns artiklar som garanterar tryckfrihet och
yttrandefrihet. Insynen i regeringens och myndigheters arbete har ökat genom
antagandet av Freedom of Information Act i juli 2007. Genom lagen blir de flesta
officiella handlingar tillgängliga för allmänheten. Det finns dock en del
skrivningar som öppnar för godtycke och möjlighet att undanhålla handlingar.
Interimskonstitutionen föreskriver religionsfrihet. Det finns dock
begränsningar, t ex tillåts firandet av tibetanska religiösa högtider endast i
privata lokaler. Missionsverksamhet är inte tillåten och det är förbjudet att
försöka förmå personer att konvertera.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Under de senaste åren har de politiska institutionerna i Nepal genomgått stora
förändringar. Under hösten 2007 styrdes landet av en interimsregering

bestående av representanter från sju partier och ett interimsparlament. I slutet
av december 2007 antog parlamentet ett förslag om att avskaffa monarkin efter
valen som planeras till april 2008. Redan innan beslutet att avskaffa monarkin
var kungen kraftigt försvagad eftersom kungahusets makt formellt avskaffats i
maj 2006. En ny konstitution ska antas efter valen till en ny konstituerande
församling.
Det nya politiska systemet i Nepal ska kännetecknas av respekt för de
mänskliga rättigheterna och rättstatens principer, flerpartisystem och väl
fungerande institutioner, säger fredsavtalet. En så kallad sanningskommission,
High Level Truth and Reconciliation Commission ska upprättas för att utreda
begångna övergrepp och eventuella brott mot mänskligheten. Hittills har detta
inte skett. Ett utkast till lag för att upprätta sanningskommissionen har ännu
inte antagits av parlamentet.
I mars 2007 beslutade interimsparlamentet att Nepal ska bli en federal stat.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Nepal har ratificerat de centrala ILO-konventionerna, förutom nummer 87 om
föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten. Konvention nummer 105
om avskaffande av tvångsarbete ratificerades i augusti 2007.
Den arbetsrättsliga lagstiftningen fastställer en veckoarbetstid på 48 timmar
och en dags ledighet per vecka. Hälso- och säkerhetsbestämmelser liksom
andra förmåner såsom rätt till föräldraledighet fastställs också i lagen.
Arbetsgivare är skyldiga att åtgärda brister i arbetsskyddet. Minimilöner
tillämpas.
Arbetstagare har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar. The Labour and
Trade Unions Act från 1992 tillåter strejker med undantag för anställda inom
samhällsbärande funktioner såsom vatten- och elförsörjning och
telekommunikationer. Lagen ger regeringen rätt att förbjuda strejker eller
förbjuda en fackföreningsaktivitet om den stör lag och ordning eller hotar

nationens ekonomi.
Det finns inga restriktioner för fackföreningar att ansluta sig till internationella
arbetstagarorganisationer. Lagen medger också rätt att sluta kollektivavtal.
OHCHR har anklagat fackföreningar med kopplingar till maoisterna för att ha
använt hot och andra illegala medel i samband med demonstrationer och
protester.
Konstitutionen förbjuder slaveri, tvångsarbete och handel med människor.
Tvångsarbete var tidigare ett stort problem, särskilt i lantbruket där
uppskattningsvis 100 000 människor, ofta daliter, arbetade under
slaveriliknande förhållanden hos godsägare som deras familjer tjänat i flera
generationer. År 2002 olagligförklarade regeringen detta sk kamaiya-system
och befriade samt började rehabilitera de utsatta människorna. Enligt en
ILOrapport
från 2005 (Global Alliance Against Forced Labour) har insatserna varit
relativt framgångsrika. Den nepalesiska regeringen slöt under året ett avtal med
en grupp som representerade människor som tidigare tvångsarbetat inom
jordbruket. Enligt avtalet skulle land avsättas för dessa grupper och ytterligare
stödinsatser genomföras. Processen har dock gått långsamt. Till exempel hade i
november 2007 endast 700 av 6200 familjer i ett aktuellt distrikt fått land
tilldelat.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det nepalesiska samhället kännetecknas av höga ohälsotal. Särskilt alarmerande
är situationen för kvinnor och barn. Den främsta riskgruppen är barn under
fem år, särskilt flickor. Barn under fem år utgör 16 procent av befolkningen
men beräknas stå för närmare hälften av alla sjukdomsfall i landet.
Barnadödligheten uppgår till 7,4 procent för pojkar och 7,9 procent för flickor.
Skillnaderna är också stora mellan olika etniska grupper, kaster, landsbygd och
stad. Kostnadsfri hälsovård erbjuds genom offentliga vårdinrättningar, men
dessa är ofta dåligt utrustade och för få för att täcka behovet.

Förekomsten av HIV/aids är enligt UNAIDS fortfarande låg bland
allmänheten men sjukdomen sprider sig snabbt bland högriskgrupper såsom
prostituerade och sprutnarkomaner.
12. Rätten till utbildning
Det nepalesiska skolväsendet har allvarliga brister. Enligt UNDP påbörjar
endast 83 procent av barnen grundskolan och endast hälften fullföljer sina
studier på grundskolenivå. Läskunnigheten hos befolkningen mellan 15-24 år
är 73 procent och hos vuxna 48 procent. Skillnader mellan kvinnor och män är
stora. 62 procent av männen är läskunniga mot 26 procent av kvinnorna.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Nepal är ett av världens fattigaste länder med en per capita inkomst
motsvarande knappt 2 000 kronor per år. Enligt UNDP beräknas 25 procent
av befolkningen leva under fattigdomsstrecket (det vill säga på en US-dollar
eller mindre än 8 kronor om dagen). De senaste tio årens konflikter har
lamslagit den ekonomiska och sociala utvecklingen. Enligt samma källa är 53
procent av barnen under fem år undernärda och 47 procent av befolkningen
får inte tillräckligt dagligt energitillskott i sin kost. Stora delar av det nepalesiska
samhället är grundat på feodala värderingar och skillnaderna mellan olika
befolkningsgrupper och kvinnor och män är stor. Nepal placeras på plats 142
av de 177 länder som ingår i UNDP:s index över mänsklig utveckling.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnans ställning i Nepal är svag. Vissa framsteg har skett när det gäller
livslängd, läskunnighet och skolgång men mycket återstår. Kvinnor på
landsbygden har det betydligt sämre än kvinnor i städerna. UNDP konstaterar
att andelen flickor som börjar skolan har ökat men att många hoppar av i
förtid, sannolikt på grund av giftermål eller för att de måste börja arbeta.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora. För kvinnor råder även
inskränkningar i arvsrätten. Kvinnor är starkt underrepresenterade i politiken

vilket är en spegling av ett mansdominerat samhälle. Enligt UNDP är våld mot
kvinnor i hemmet mycket vanligt förekommande. På grund av detta väljer
många flickor och kvinnor att lämna sina familjer, vilket i sin tur utsätter dem
för ökad risk att bli rov för människohandel. Trots att det är förbjudet i lag
förekommer det att kvinnor säljs till bordeller i framförallt Indien. De som
återkommer till sina familjer är ofta utfattiga och många är smittade av
HIV/Aids. Flera kvinnoorganisationer arbetar med att stödja och rehabilitera
återvändande kvinnor. Den nepalesiska regeringen antog i juli en lag mot
människohandel. En lag om våld i hemmet håller på att utarbetas.
Den nepalesiska högsta domstolen uppmanade i februari 2007 nepalesiska
myndigheter att se över lagstiftningen kring våldtäkt. Enligt nepalesisk lag kan
upp till sju års fängelse utdömas för våldtäkt. Förövaren av en våldtäkt inom
äktenskapet kan dock endast dömas till tre till sex månaders fängelse. Det är
dock svårt att driva rättsprocesser angående sexuellt våld. OHCHR rapporterar
att det fortfarande är svårt att få rätt dokumentation och att få polisen att ta
emot polisanmälan. Vidare uppges att uppgörelser i informella
rättskipningsmekanismer inte är ovanliga.
Interimsregeringen deklarerade under 2007 att en tredjedel av alla
administrativa och politiska poster skulle innehas av kvinnor. Enligt
förvaltningslagen som antogs i augusti ska kvoter för kvinnor och etniska
minoriteter införas vid tillsättning av tjänster i den offentliga förvaltningen.
15. Barnets rättigheter
Nepal har ratificerat FN:s barnkonvention. Mycket återstår dock att göra för
att förbättra situationen för barnen i Nepal. Av landets befolkning är 41
procent under 18 år. Enligt UNICEF är omkring hälften av alla barn i Nepal
undernärda.
Rädda Barnens allmänna bedömning är att våld och exploatering av barn är
utbrett i hela det nepalesiska samhället. Enligt organisationen utsätts flickor
och pojkar regelbundet för olika former av fysiska, psykiska och sexuella
övergrepp i hem, skolor och vid institutioner. Våld mot barn baseras både på

religiösa grunder samt på kulturella eller sociala normer och värderingar.
De senaste tio årens konflikter har gjort barnen mer utsatta. Enligt OHCHR
har maoisternas studentförening (All Nepal National Independent Student
Union – Revolutionary/ANNFSU-R) tvingat barn att delta i politiska
massdemonstrationer och utbildningsprogram. OHCHR rapporterar att
maoisterna, trots överenskommelsen om vapenvila, tvångsrekryterade
dussintals barn (från tolv år och uppåt) under sommaren 2006. I fredsavtalet
från november 2006 finns paragrafer som uppmanar samtliga parter att sluta
rekrytera barnsoldater och rehabilitera dem som redan ingår i stridande
förband. Enligt Human Rights Watch) är dock 20-30 procent av de 30 000
soldater som finns i maoistiska avväpningsläger under 18 år.
Nepal har infört lagstiftning för att skydda barns rättigheter. Den viktigaste är ,
barnlagen, från 1992 som bland annat stadgar att personer under 16 år inte får
arbeta och inte ställas inför rätta. Nepalesisk lag förbjuder våldtäkt mot barn,
människohandel och barnpornografi. I januari 2007 uppmanade Nepals högsta
domstol myndigheterna att säkerställa att existerande lagstiftning mot
barnäktenskap efterlevs. Som nämnts tidigare är dock Nepals rättsväsende
mycket försvagat, och möjligheterna att se till att lagen efterlevs är ytterst
begränsade.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
I Nepal finns omkring 75 olika etniska grupper och det talas ett femtiotal olika
språk och dialekter. Enligt konstitutionen har varje grupp rätt att bevara och
främja sitt språk och sin kultur samt att bedriva skolundervisning på det egna
språket. Ett avtal ingicks under 2007 mellan den nepalesiska regeringen och
Nepal Federation of Indigenous Nationalities om ökat deltagande av etniska
minoriteter och ökad respekt för minoriteters rättigheter. Som ett resultat av
detta avtal ratificerade Nepal i augusti 2007 ILO:s konvention 169 om
ursprungsfolk och stamfolk i självständiga länder. Flera minoritetsgrupper var
dock inte representerade vid förhandlingen av avtalet och någon övergripande
dialog med ett bredare spektrum av minoriteter har inte förekommit.

Diskriminering på grund av kast eller etnicitet är djupt rotat i det nepalesiska
samhället. Etniska minoriteter har drabbats hårdare än andra grupper under
den tioåriga konflikten. Enligt OHCHR har den nya regeringen lagt ett förslag
om att 45 procent av tjänsterna i den offentliga förvaltningen skall reserveras
för daliter.
Daliter, etniska minoriteter och urbefolkningar har, framförallt i samband med
den folkliga resningen under våren 2006, börjat göra sina röster hörda och
ställa krav på att få sina rättigheter tillgodosedda. I december 2006 reviderades
medborgarskapslagen vilket innebar att samtliga personer som fötts i Nepal
innan 1990 och sedan dess bott i landet hade rätt till nepalesiskt
medborgarskap. Tidigare hade det varit mycket svårt för vissa minoriteter att få
medborgarskap vilket omöjliggjorde markägande, anställning i den offentliga
sektorn och att kandidera i allmänna val.
Som tidigare nämnts har den etniska minoriteten madhesis inlett kampanjer
mot diskriminering etniska grupper. Madhesis är underrepresenterade i
parlamentet och upplever sig även som ekonomiskt diskriminerade. I mitten av
december förekom uppgifter i nepalesisk media att ett parti för madhesis
rättigheter hade bildats.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
HBT-personer utsätts för diskriminering och trakasserier i Nepal. Det finns
ingen lag som direkt förbjuder homosexualitet. Nepals civilrätt innehåller dock
ett förbud mot ”onaturlig sex” - ett begrepp som inte närmare definieras.
Sedan 2001 arbetar organisationen Blue Diamond Society (BDS) för sexuella
minoriteters rättigheter. BDS hävdar att sexuella minoriteter i Nepal är svårt
utsatta för förtryck och diskriminering. BDS rapporterar om regelbundna
övergrepp av polis, inklusive våldtäkter, misshandel och utpressning.
Maoisterna har även utpekats som skyldiga för övergrepp, bland annat mot två
unga kvinnor som ”anklagades” för att vara lesbiska. I december 2007 lär den
nepalesiska högsta domstolen ha uppmanat regeringen att se över
lagstiftningen angående homosexuella, eftersom denna ansågs vara

diskriminerande.
18 Flyktingars rättigheter
Regeringen har ingen officiell flyktingpolitik. Man samarbetar dock med
UNHCR och andra humanitära organisationer för att ta hand om flyktingar
från Bhutan och Tibet.
Sedan 1959 har Nepal tagit emot 20 000 tibetaner varav många fortfarande bor
kvar i Nepal. Tibetaner har under vissa perioder haft svårt att bli accepterade
som flyktingar och Nepal har försökt att hindra tibetaner att komma till Nepal
från Kina. Sedan 1998 har tibetaner återigen fått laglig rätt att stanna i landet.
Sedan 1991 bor över 106 000 flyktingar från Bhutan i sju olika läger i östra
Nepal. Trots år av förhandlingar mellan Nepal och Bhutan har ingen lösning
kunnat uppnås. USA förklarades sig under 2006 villigt att ta emot mellan
50 000-70 000 av flyktingarna. Även Australien och Kanada har meddelat att
de är villiga att ta emot bhutanesiska flyktingar. Processen att överföra
flyktingarna till framförallt USA inleddes under 2007.
Det finns fortfarande grupper av internflyktingar som tvingats fly sina hem i
samband med konflikten i Nepal. OHCHR anklagade i april 2007 maoistiska
grupper för att hindra dessa internflyktingar från att återvända hem.
19. Funktionshindrades rättigheter
Personer med funktionshinder utgör, enligt organisationen Handicap
International, en av de mest sårbara och marginaliserade grupperna i Nepal.
Utbredd fattigdom och mycket begränsad tillgång till specialistvård innebär en
särskild utsatthet för personer med funktionsnedsättning. Det finns också
många negativt laddade religiösa och kulturella föreställningar om
funktionshinder, vilket bidrar till stigmatisering och stor sårbarhet. Under 2007
antogs lagstiftning som föreskriver att fem procent av tjänsterna i den
offentliga förvaltningen ska innehas av personer med funktionshinder.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Nepal har ett aktivt civilt samhälle. Medborgarrörelsen för demokrati och fred
(Citizens' Movement for Democracy and Peace/CMDP) var en av
nyckelaktörerna och organisatörerna bakom de fredliga massdemonstrationer
som slutligen ledde till att kungen förlorade makten 2006. Det finns ytterligare
ett flertal enskilda organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Enligt
den enskilda organisationen Informal Sector Service Center ska fem
människorättsförsvarare dödats under 2007, fyra arresterats och 27 bortförts av
olika grupper.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter öppnade ett kontor (OHCHR)
i Nepal 2005. OHCHR spelar en betydelsefull roll för främjandet av de
mänskliga rättigheterna i Nepal. Under första halvåret 2007 leddes kontorets
arbete av den svenska diplomaten Lena Sundh.
Sverige har ingen ambassad i landet och bedriver inget bilateralt
utvecklingssamarbete med Nepal. Sverige ger istället stöd till både FN:s och
EU:s arbete i Nepal och kommer att bidra med militära observatörer till den
FN-styrka som ska övervaka att fredsavtalet efterlevs, liksom med
valobservatörer inför parlamentsvalen 2008.
Institutet för Sidenvägsstudier vid Uppsala universitet, har bidragit med
konkret stöd till parterna i fredsförhandlingarna. Insatsen stöddes av svenska
UD och avslutades under 2007.

Mänskliga rättigheter i Sri Lanka 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Under 2007 har den väpnade konflikten mellan Sri Lankas regering och den
tamilska gerillan Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) intensifierats, med
en allvarlig försämring av situationen för de mänskliga rättigheterna som följd.
Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM), den nordiska styrka som har till
uppgift att övervaka vapenstilleståndsavtalet från 2002, uppskattar att minst
3 000 personer, varav minst 1000 civila, dödats i krigsrelaterade incidenter
under 2007. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR fanns i slutet av oktober 2007
cirka 208 000 internflyktingar i landet. Den humanitära situationen förvärras av
att internationella biståndsorganisationer har svårt att få tillträde till de norra
delarna av landet, där striderna i huvudsak pågår.
Den eskalerande konflikten har bidragit till en kultur av straffrihet, även för
grova brott. Utomrättsliga avrättningar och politiska mord har ökat i
omfattning under de senaste två åren. Oberoende organisationer rapporterar
om cirka 600 fall av ’försvinnanden’ under 2007. Båda parterna i konflikten
samt Karuna/TMVP fraktionen har anklagats för att använda försvinnanden
som en metod i krigsföringen.
Enligt en rapport som presenterades av FN:s speciella rapportör för
utomrättsliga, godtyckliga och summariska avrättningar har inget av dessa brott
utretts på ett effektivt sätt, och få förövare har fällts.
Tortyr är vanligt förekommande och rättsapparaten präglas av ineffektivitet
och korruption.
Rekrytering av barnsoldater fortsätter att vara ett allvarligt problem. LTTE har
fortsatt att rekrytera barn liksom utbrytargruppen från LTTE, Karuna/TMVP
fraktionen. FN:s barnfond UNICEF uppskattar att cirka 6000 barn rekryterats

sedan 2001, varav 352 under januari-oktober 2007. Det finns uppgifter om
både direkt och indirekt samarbete mellan Karuna/TMVP och vissa
medlemmar ur regeringens säkerhetsstyrkor kring barnrekrytering.
Även yttrande- och tryckfriheten har påverkats negativt av konflikten. Antalet
trakasserier, kidnappningar och mord av journalister har ökat, framförallt i
norra och östra delarna av landet, men också i Colombo.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Sri Lanka har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, (ICCPR) : Sri Lanka
godkänner inte kommitténs kompetens enligt artikel 41 (det vill säga att
en annan stat som tillträtt konventionen kan lämna ett klagomål om att
Sri Lanka inte efterlever konventionen). Det fakultativa protokollet om
enskild klagorätt ratificerades 1998. Fyra rapporter har inlämnats (1983,
1990, 1994 och 2002).
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, (ICESCR), :
Sri Lanka har lämnat in en rapport 1996 som granskades 1998.
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, (CERD) :
En konsoliderad rapport, som innehöll landets 7:e, 8:e och 9:e rapport,
lämnades in 2000 och granskades i augusti 2001.
- Konventionen om avskaffande av all diskriminering mot kvinnor, (CEDAW) Sri
Lankas tredje rapport lämnades in 2000 och granskades i januari 2002.
Tilläggsprotokollet till CEDAW ratificerades 2003.
- Konventionen mot tortyr (CAT) : Sri Lanka godkänner inte klagomål enligt
artikel 21 (klagomål från annan stat) och artikel 22 (individuell
klagorätt). En första rapport lämnades hösten 1997 och granskades i
juni 1998. Tortyrkommittén behandlade Sri Lankas andra periodiska
rapport i november 2005.
- Konventionen om barnets rättigheter, (CRC) . Den andra ordinarie rapporten
lämnades in våren 2000 och granskades i juli 2003.

- Tilläggsprotokollet om barn i väpnade konflikter och om handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi ratificerades i september
2000 respektive 2006.
- Konventionen om skydd av rättigheter för alla migrerade arbetstagare och
deras familjemedlemmar ratificerades 1996. Sri Lanka är en av enbart 22 stater
som har ratificerat konventionen.
Sri Lanka undertecknade konventionen om funktionshindrades rättigheter
i mars 2007.
Sri Lanka har inte undertecknat eller ratificerat:
- Tilläggsprotokollet till ICCPR om avskaffande av dödsstraffet.
- 1951 års flyktingkonvention och dess protokoll från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
- Tilläggsprotokollet till tortyrkonventionen, om förebyggande av tortyr.
Sri Lanka har inte gjort några omfattande reservationer till konventionerna.
Rapportering till övervakningskommittéerna sker, men släpar efter.
Lagstiftningen till skydd för de mänskliga rättigheterna är förhållandevis
omfattande, men på grund av gällande undantagslagar har rättigheterna
begränsats. Konstitutionen garanterar vissa rättigheter, men innehåller även en
möjlighet att genom lag begränsa dessa rättigheter med hänsyn till nationell
säkerhet, allmän ordning eller skydd för allmän hälsa och moral.
Under 2007 antogs en lag för att inkorporera ICCPR i den nationella
lagstiftningen, sedan högsta domstolen i september 2006 slagit fast att Sri
Lankas tillträde till tilläggsprotokollet till ICCPR om enskild klagorätt stred
mot konstitutionen. Enskilda organisationer har framfört kritik mot lagen, som
man menar endast beaktar vissa delar av ICCPR. Många organisationer har
antytt att det främsta syftet med lagen skulle vara att säkerställa att Sri Lanka
får behålla sin status som gynnad handelspartner inom ramen för EU:s så
kallade GSP+ förordning.

Regeringen har ett ministerium för mänskliga rättigheter och
katastrofhantering. Under 2007 har två kommissioner varit verksamma, dels en
kommission för att utreda försvinnanden, dels presidentens
utredningskommission (Commission of Inquiry - COI) som ska utreda de mest
uppmärksammade övergreppen mot mänskliga rättigheter de senaste åren.
Internationella observatörer (International Independent Group of Eminent
Persons – IIGEP) inbjöds i slutet av 2006 att övervaka COI:s arbete. IIGEP
har vid flera tillfällen uttryckt skarp kritik mot COI:s arbetssätt och
utredningsresultat.
Den permanenta nationella kommissionen för mänskliga rättigheter har
försvagats genom att utnämningar av kommissionärer inte skett genom
konstitutionsrådet, utan direkt av presidenten. Dess oberoende har ifrågasatts
av bland annat av FN:s högkommisarie för mänskliga rättigheter och av
företrädare för det civila samhället.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv och kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Utomrättsliga avrättningar och politiska mord har ökat i omfattning under de
senaste två åren. Sedan 1983 beräknas konflikten ha krävt över 70 000
människoliv. SLMM uppskattar att minst 3000, varav minst 1000 civila,
människor dött i krigsrelaterade incidenter under 2007.
Enligt den rapport som presenterades av FN:s speciella rapportör för
utomrättsliga, godtyckliga och summariska avrättningar har inga av dessa brott
utretts på ett effektivt sätt och få förövare har fällts.
OFRIVILLIGA FÖRSVINNANDEN
Flera oberoende organisationer rapporterar om cirka 600 fall av ofrivilliga
försvinnanden under 2007. Båda parterna i konflikten samt Karuna/TMVP
fraktionen har anklagats för att använda försvinnanden som en metod i
krigföringen. Antalet försvinnanden har ökat kraftigt sedan undantagslagarna,
som ger säkerhetsstyrkorna långtgående befogenheter, infördes i augusti 2005.
De senaste två decennierna uppskattas 80 000 ofrivilliga försvinnanden ha ägt

rum i Sri Lanka. Ett antal oberoende undersökningskommissioner har tillsatts
genom åren, vilket lett till att omständigheterna kring 16 742 försvinnanden har
kunnat klarläggas. Dessa kommissioner har emellertid enbart behandlat
försvinnanden som ägde rum före 1994. De fall som ägt rum sedan dess
undersöks av en kommission under försvarsministeriet, vars rapporter är
hemligstämplade. Få försvinnanden leder till brottsutredningar och fällande
domar. Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter tog under 2006
ett beslut att avskriva alla fall som inträffat för mer än 20 år sedan, på grund av
bristande bevis och vittnesmål.
TORTYR
FN:s specialrapportör för tortyr, Manfred Nowak, besökte Sri Lanka i oktober
2007. Hans slutsats var att tortyr är vanligt förekommande i Sri Lanka. Ett
antal tortyrmetoder uppgavs förekomma i landets fängelser och polisstationer,
till exempel slag med olika tillhyggen, brännmärkning, kvävning med plastpåsar
indränkta i bensin och olika former av genital tortyr. Enligt lagen är
minimistraffet sju år för en person som har utfört tortyr. FN:s rapportör
beklagade emellertid att endast tre personer fällts för tortyr sedan lagen antogs
1994 och uttryckte oro över att så få misstänka förövare ställts inför rätta.
Fängelseförhållandena är dåliga. Beläggningen beräknas vara mer än tre gånger
kapaciteten. Det förekommer att fångar får sova i skift eftersom det inte finns
utrymme för alla att ligga ned. Våld mellan fångar förekommer.
4. Dödsstraff
Dödsstraff utdöms men straffet omvandlas rutinmässigt till fängelse. Den
senaste avrättningen ägde rum 1976. Sri Lanka har inte ratificerat
tilläggsprotokollet till ICCPR om avskaffandet av dödsstraff, men hör till de
länder som enligt FN anses ha avskaffat dödsstraffet i praktiken.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Efter mordet på utrikesminister Kadirgamar i augusti 2005 utlyste regeringen
undantagslagar, vilket bland annat inneburit utökade befogenheter för polisen
och armén att frihetsberöva personer under en längre period utan rättegång.
Antalet arresteringar av framförallt tamiler har ökat kraftigt under 2007. I juni

utvisades mer än 370 tamiler från Colombo och i början av december 2007
arresterades mer än 2500 tamiler över hela landet.
I landets östra delar genomförde regeringsstyrkorna en offensiv i början av
2007 vilket medförde stora strömmar av internflyktingar. Över 250 000
människor tvingades på flykt. I juli förklarade regeringen att de östra delarna
’befriats’ från LTTE och att flyktingarna kunde återvända till sina hem.
Den intensifierade konflikten har begränsat rörelsefriheten för människor i
konfliktområdena. I LTTE-kontrollerade områden är befolkningens rörlighet
mycket begränsad då områden har stängts av både av regeringen och LTTE. I
öster har grupper av internflyktingar använts som mänskliga sköldar mellan
LTTE och den srilankesiska militären. Många specialförband inom den
srilankesiska militären har sina läger i tättbebyggda städer och byar.
Det förekommer att LTTE och Karuna/TMVP samt kriminella element
kidnappar individer och kräver en lösensumma för frigivning.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Sri Lanka har ett utbyggt rättssystem och domstolarnas oberoende skyddas i
lag. Rättssystemet är tungrott och ineffektivt. Rättegångarna drar ofta ut på
tiden och även mål av enklare karaktär tar månader, ibland år. Domstolarna är i
princip självständiga i förhållande till den styrande makten, även om graden av
självständighet också beror på den enskilde domarens integritet.
År 2001 togs beslut om att inrätta ett konstitutionsråd för att tillsätta
permanenta oberoende kommissioner såsom en poliskommission för att
granska kränkningar begångna av poliser; en kommission för mänskliga
rättigheter, och en kommission mot mutor. Konstitutionsrådet har dock
fortfarande inte tillsatts, på grund av oenighet om dess sammansättning.
Övriga kommissioner har tillsatts direkt av presidenten vilket har undergrävt
deras oberoende.
Enligt Transparency Internationals index över korruption i olika länder
hamnade Sri Lanka på plats 94 av 179 länder år 2007. Året innan låg Sri Lanka

på plats 78.

bidragit ytterligare till klimatet av straffrihet och överträdelser.

LTTE har sin egen rättskipning, som ofta är politiserad. Domarna i
LTTEdomstolarna har begränsad eller ingen juridisk utbildning, och domstolarna
hanterar fall utan vare sig utarbetade rättskällor eller ett väldefinierat rättsligt
mandat.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och tryckfriheten har påverkats mycket negativt av konflikten.

LTTE driver också in ”skatt” i de områden man kontrollerar. I Jaffna och i de
östra delarna av landet är det flera grupper som driver in ”skatt”. De som inte
betalar riskerar att kidnappas tills skatten är betald.
Regeringen har effektiv kontroll över såväl militären som andra
säkerhetsstyrkor i landet. Försvarskostnader utgör cirka 17 procent av
statsbudgeten. Förutom armén, med ungefär 120 000 man, flottan med 15 000
man och flygvapnet med 17 000 man, har även polismakten, som är ansvarig
för den interna säkerheten i de flesta av landets delar, använts i militära
operationer. Därutöver finns polisens Special Task Force, STF, som bemannar
de flesta säkerhetskontroller. Ett slags hemvärn (home guards) har bildats för
att skydda muslimska och singalesiska byar nära krigszonen.
7. Straffrihet
Straffrihet är ett utbrett och systematiskt problem i Sri Lanka. Enligt polisens
egen rapportering leder endast cirka fyra procent av brottsutredningarna till
fällande dom. Särskilt tydligt har detta varit i förhållande till fall av
försvinnanden, mord, våldtäkter och tortyr.
Straffriheten har förvärrats ytterligare av den tilltagande konflikten. Polisen
framhåller ofta att utredningar av politiska mord eller försvinnanden är
fruktlösa, eftersom förövaren flytt till LTTE-kontrollerat område.
Människorättsorganisationer har rapporterat att föräldrar till kidnappade barn
förhindrats att göra polisanmälan och trakasserats av polis och militär. Såväl
SLMM som FN:s specialrapportörer har rapporterat att samarbete mellan
grupper inom de srilankesiska säkerhetsstyrkorna och paramilitära grupper har

Antalet trakasserier, kidnappningar och mord av journalister har ökat,
framförallt i norra och östra delarna av landet, men också i Colombo-området.
Ett tydligt exempel på den negativa trenden är att Sri Lanka 2007 hamnade på
plats 156 i det globala pressfrihetsindex som Journalister utan Gränser
presenterar varje år. Det kan jämföras med plats 141 (2006) samt plats 52
(2002).
Under 2007 har fyra journalister och mediaanställda dödats och sedan 2005
totalt 12. Flera journalister lever gömda på grund av dödshot och trakasserier. I
Jaffna har en tidning tvingats stänga och övriga tidningar har minskat i både
volym och upplaga. I östra Sri Lanka saboteras distributionen av privata
tamilska tidningar. Endast den statliga tamilska tidningen kan obehindrat
distribueras i dessa områden. I november brändes tryckeriet till en av de
ledande regeringskritiska tidningarna ned och i slutet av samma månad
flygbombade regeringen LTTE:s radiostation ”Voice of the Tigers”.
Yttrande- och tryckfriheten garanteras i Sri Lankas konstitution men kan
begränsas med hänsyn till nationell säkerhet. Ett lagförslag för att reglera
informationen kring konflikten presenterades av regeringen i november 2007
men drogs tillbaka. Försvarsministeriet har tidigare meddelat att all
rapportering som gäller konflikten ska stämmas av med försvarsministeriet.
Regeringen kontrollerar delar av pressen, två TV-stationer och Sri Lankan
Broadcasting Corporation. Det finns ett relativt stort utbud av privata tidningar,
radiostationer och TV-kanaler. Rapporteringen är dock mycket polariserad
mellan tamil- och singalesiskspråkiga media. Informell censur och självcensur
har ökat på grund av konflikten och det försämrade säkerhetsläget.
I november 2003 inrättades Sri Lanka Press Institute, SLPI, på initiativ av olika

mediaorganisationer och med stöd från Sverige, Norge och Danmark. SLPI
driver en journalisthögskola och en Press Complaints Commission. Den
senare, som motsvarar svenska pressombudsmannen, har genom de fall den
hanterat skapat sig en allt tydligare roll i samhället och åtnjuter ett tämligen
stort förtroende.
I de områden som LTTE kontrollerar är yttrande-, tryck- och föreningsfriheten
i praktiken kraftigt kringskuren, i synnerhet för människorättsaktivister.
Det råder religionsfrihet i landet och en relativt stor tolerans mellan olika
religionsföreträdare. Landet har fyra stora religioner: buddhism, hinduism,
islam och kristendom. Buddhismen har en privilegierad ställning i
konstitutionen, men respekt för alla religioner garanteras. Religion har generellt
inte utgjort något konflikttema i Sri Lanka men den eskalerande konflikten har
ökat spänningarna i framförallt östra delarna av landet där muslimerna idag är
en utsatt grupp. Ett av de partier som tydligast förespråkar en väpnad lösning
av konflikten har en buddhistisk profil.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Sri Lanka är en demokratisk republik med flerpartisystem. Den konstitutionella
makten delas mellan den folkvalda presidenten och ett parlament med 225
ledamöter. Presidenten, som väljs för sex år är statschef och regeringschef.
Regeringen består av fler än 100 ministrar.
För val till parlament och till presidentposten kandiderar man på basis av
politiska partier eller oberoende grupper. Relationen mellan parlamentet och
presidenten är komplicerad. De två institutionerna har kontrolluppgifter
gentemot varandra. Under vissa omständigheter kan parlamentet avsätta
presidenten eller till och med upplösa ämbetet. Presidenten är ansvarig inför
parlamentet som bland annat kontrollerar presidentämbetets finanser.
Samtidigt har presidenten möjlighet att upplösa parlamentet ett år efter allmänt
val. Presidenten kan också begära folkomröstning om lagförslag som
parlamentet röstat ner.

Valen i Sri Lanka är i huvudsak demokratiska. Det senaste presidentvalet
karakteriserades dock av LTTE:s bojkott som resulterade i ett minimalt
valdeltagandet i de norra och östra delarna. En oberoende valkommissionär
övervakar vanligen valen. Även lokala och internationella övervakare tillåts.
Liksom rättssystemet har delar av den offentliga förvaltningen urholkats på
senare år av politisering och korruption. Detta tillsammans med djupa
traditioner av så kallade patron-klientrelationer hämmar förvaltningens
effektivitet, förutsägbarhet och transparens.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den väpnade konflikten har resulterat i att många civila tvingats på flykt och
därmed mist sina försörjningsmöjligheter. Man räknar med att över 250 000
människor har tvingats fly under 2007. Många av dessa är på flykt för andra
eller tredje gången sedan vapenstilleståndsavtalet 2002. I flyktinglägren finns
knappa möjligheter att hitta tillfälliga arbeten och utföra dagsverken.
Såväl fisket som jordbruket och handeln har påverkats av konflikten. Fisket är
helt blockerat i vissa områden. Risskördar hotas bland annat av att
jordbrukarna inte får tillgång till marken, eller inte kan sälja eller transportera
skördarna på grund av begränsade rörelsemöjligheter i konfliktområdena. I
LTTE-kontrollerade områden påverkas även den småskaliga handeln eftersom
enbart proviant och förnödenheter får tas in i dessa områden.
Arbetslösheten i Sri Lanka beräknas officiellt till ca 6,5 procent, men är högre
om man tar hänsyn till det stora antalet småbrukare, fiskare och anställda i
informell sektor som lider av undersysselsättning eller stora säsongsvariationer.
Arbetslöshet och undersysselsättning bland ungdomar utgör ett stort problem,
som historiskt visat sig ha stor politisk sprängkraft.
Arbetsmarknaden är generellt reglerad till förmån för arbetstagarens skydd.
Det finns över 1 500 registrerade fackföreningar, kollektiv förhandlingsrätt och
strejkrätt. Så gott som alla sektorer med större arbetsplatser har en relativt hög

andel av organiserad arbetskraft. Enda undantaget är de så kallade Export
Processing Zones där fackföreningar inte har möjlighet att verka.

och migrantarbete vanligt förekommande. Drogmissbruk, särskilt alkohol och
heroin, är ett ökande problem.

Drygt 850 000 srilankeser (cirka fem procent av befolkningen) arbetar idag
utomlands som gästarbetare. 90 procent av dessa arbetar i Mellanöstern.

12. Rätten till utbildning
Alla barn har rätt till utbildning som är obligatorisk upp till 14 års ålder.

Migrantarbetarna sänder varje år hem motsvarande drygt tio miljarder kronor,
vilket är landets enskilt största exportintäkt. Av gästarbetarna är det stora
flertalet, drygt 600 000, kvinnor. En myndighet har inrättats för att göra det
lättare för kvinnor att klara sig som gästarbetare genom att ge dem viss
utbildning, stöd och försäkringar.

Utbildning utgör ca fem procent av statsbudgeten. Vissa kostnader förväntas
föräldrarna stå för, men mindre bemedlade kan i många fall få skoluniformen
av staten. Skolböckerna är gratis, men kvaliteten i skolundervisningen är ofta
bristfällig.

Sri Lanka har ratificerat samtliga av ILO:s åtta centrala konventioner (core
labour standards).
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovård är gratis i Sri Lanka och vården håller relativt hög standard.
Hälsovård utgör cirka sex procent av statsbudgeten. Nästan alla barn
vaccineras. Avancerad sjukvård finns dock endast i Colombo.
Tillgången på hälsovård är bristfällig i Jaffna och de LTTE-kontrollerade
områdena. För den stora majoriteten civila i LTTE-kontrollerade områden är
tillgången på sjukvård, i synnerhet mer specialiserad vård, mycket begränsad.
Tillgången till vård för internflyktingar är osäker och oregelbunden. Mer
specialiserad vård är mycket begränsad för dessa grupper.
Enligt FN:s program mot hiv/aids, UNAIDS, uppskattningar är hiv/aids ännu
ett litet problem, med endast 0,07 procent hiv-smittade bland den vuxna
befolkningen (15-49 år). Antalet smittade kvinnor och män är i stort sett
detsamma. I Sri Lanka finns dock flera element som skulle kunna bidra till
snabb spridning av hiv, till exempel är användningen av kondom sällsynt,
prostitution vanligt, spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar omfattande

Konflikten har försvårat skolgången för många barn. Bristen på lärare och
skolmaterial är utbredd. Skolor används ofta som tillfälliga uppsamlingsplatser
för internflyktingar, framförallt i LTTE-kontrollerade områden.
Av den vuxna befolkningen är 9,3 procent analfabeter (UNDP 2007).
Läskunnigheten är lägst i te-distrikten, i landets centrala delar, där många barn
inte går i skola.
Det råder generellt sett ingen uppenbar könsdiskriminering inom
utbildningssystemet. Det råder brist på tamiltalande lärare. Eftersom utbildning
nästan uteslutande ges på modersmålen bidrar skolsystemet till segregering
mellan de tamil- och singalestalande grupperna och motverkar nationell
försoning. Det råder också brist på universitetsplatser och konkurrensen
mellan sökande är hård.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Trots goda indikatorer för läskunnighet, tillgång till sjukvård och livslängd, och
en bruttonationalprodukt (BNP) per capita på 1196 USD, lever drygt fem
procent av befolkningen i extrem fattigdom (under en USD per dag) och cirka
42 procent lever under två USD per dag. Siffror för LTTE-kontrollerade delar
av landet ingår inte i dessa uppskattningar, men sannolikt är fattigdomen mer
utbredd där. Sri Lanka återfinns på plats 99 i UNDP:s utvecklingsindex.

Tillförsel av mat och andra förnödenheter till konfliktområdena är avgörande
för befolkningens överlevnad. Problem som kvarstår under 2007 är att
vägförbindelserna till Sri Lankas norra delar ännu inte återöppnats, bristande
tillträde för humanitära organisationer i konfliktområden och bristande
assistans till återflyttade internflyktingar.
Återuppbyggnadsarbetet efter tsunamikatastrofen har fått en mycket ojämn
utveckling. I norr och öster har bristande politisk vilja och konflikten inneburit
stora förseningar och mycket av återuppbyggnadsarbetet återstår. I söder är
återuppbyggnadsarbetet i princip avklarat.
Den ekonomiska tillväxten för 2007 uppskattas bli cirka sex procent av BNP.
Inflationen för 2007 beräknas bli runt 17 procent. Löneutvecklingen inom de
flesta yrken håller inte jämna steg med inflationen, vilket gör att många förlorat
betydligt i reell köpkraft under det senaste året.
Det finns stora regionala skillnader i utbredning av fattigdom, i synnerhet
mellan stad och landsbygd. Nästan 90 procent av Sri Lankas fattiga uppskattas
bo på landsbygden (där 80 procent av befolkningen bor). Ojämlikheten är stor
när det gäller tillgång till ekonomisk infrastruktur, arbetstillfällen och alternativ
försörjning i situationer av ekonomisk kris. Regionalt har Western Province
(Colombo) upplevt en minskning i fattigdom medan alla övriga provinser
(särskilt Uva, North Western, Sabaragamuwa, North Central och Central) sett
en försämring det senaste decenniet.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
I konstitutionen säkerställs alla medborgare lika rättigheter, men i praktiken har
diskriminering av tamiler varit en av huvudorsakerna till den väpnade
konflikten. En viktig faktor är språket. Regeringen har vid flera tillfällen sedan
1994 gjort ansträngningar för att undanröja diskriminering, bland annat med en
språklag som även gjorde tamil till ett officiellt språk, jämställt med
singalesiska. Det finns dock stora brister i lagens tillämpning.

14. Kvinnors rättigheter
Sri Lankas konstitution innehåller en icke-diskrimineringsparagraf som bland
annat gäller kön. Lagar eller beslut som gynnar kvinnor kan inte ifrågasättas
med hänvisning till likhetsprincipen, vilket gör positiv särbehandling möjlig.
Icke-diskrimineringsprincipen gäller dock inte i den privata sektorn.
Olika religiösa grupper har dock enligt konstitutionen rätt att följa särskilda
religiösa lagar, både skrivna och oskrivna, även om dessa strider mot andra
föreskrifter i konstitutionen (exempelvis alla individers likhet inför lagen). Det
finns således skilda lagar för giftermål, skilsmässa, underhåll av barn och arv.
Muslimerna lyder under Muslim Marriages and Divorce Act, som delvis baserar
sig
på Shafi-sektens lagsystem. Tamilska kvinnor från norr lever under
Thesawalamai-lagen som förbjuder gifta kvinnor att ingå affärsavtal som gäller
fast egendom utan makens samtycke. Kvinnor från Kandy-området kan lyda
under Kandy-lagarna, som i många avseenden ger kvinnan större rättigheter än
den allmänna lagen. Cirka 7,5 procent av befolkningen är kristen och
majoriteten av dem är romerska katoliker. För dem gäller samma regler
gentemot kyrkan som för katoliker i andra länder, det vill säga kyrklig vigsel är
livslång och skilsmässa är inte tillåtet.
Män favoriseras när det gäller fördelning av land. Det gäller särskilt de program
för nya bosättningar som genomförts sedan självständigheten. Negativa
attityder mot änkor, ogifta kvinnor och barnlösa kvinnor påverkar kvinnans
ställning i samhället.
Kvinnorna i Sri Lanka står för huvuddelen av landets valutainkomst genom
arbete i Free Trade Zones, i textilindustrin, på te- och gummiplantagerna och
som gästarbetare, huvudsakligen i Gulf-staterna.
Kvinnor har rösträtt sedan 1931. Ett fåtal kvinnor har höga ämbeten inom
politiken, dessa kvinnor kommer oftast från familjer med stort inflytande.
Endast fem procent av parlamentsledamöterna är kvinnor och endast tre av
108 ministrar är kvinnor. Få kvinnor har viktiga poster inom

fackföreningsrörelsen, även när det gäller kvinnodominerade yrken.
Rörelsefriheten har begränsats och mäns våld mot kvinnor är omfattande. En
bidragande orsak till det senare är ökad alkoholkonsumtion hos män till följd
av förlorade försörjningsmöjligheter och flykt. Majoriteten av
internflyktingarna är kvinnor med barn.
Våld mot kvinnor och våldtäkt är straffbara handlingar som dock sällan
anmäls. En viss trend mot ett ökat antal rapporterade fall kan skönjas. En
studie visar att 60 procent av alla srilankesiska kvinnor utsätts för våld i
hemmet. Våld i hemmet inkluderar misshandel, incest och jungfruprov. Att
begära skilsmässa är för många kvinnor en ekonomisk och social omöjlighet.
Våldtäkt är vanligt, också mot minderåriga. Våldtäkt har inte använts
systematiskt som ett vapen i konflikten, men soldater har förgripit sig på
kvinnor vid säkerhetskontroller eller sökt upp dem i hemmen. Det gäller
särskilt dem som lever i flyktingläger under regeringens kontroll. Kvinnor
deltar i kriget som stridande på båda sidor. LTTE rekryterar även unga flickor
till sina styrkor.

har rekryterat barnsoldater. SLMM och FN:s specialrapportör om barnsoldater
har rapporterat att Karuna-fraktionen tillåts rekrytera barn på
regeringskontrollerat område utan att säkerhetsstyrkorna ingriper.
Totalt uppskattar UNICEF att cirka 6006 barn rekryterats sedan 2001, varav
352 under januari-oktober 2007. LTTE stod bakom 200 av dessa rekryteringar
och Karuna/TMVP 122. Enligt UNICEF har totalt 176 barn släppts av LTTE
och Karuna/TMVP under samma period.
Upptrappningen av den väpnade konflikten har drabbat barn hårt eftersom
stora befolkningsgrupper tvingats på flykt, däribland mest kvinnor och barn.
Många har flytt på grund av rädsla för att barnen ska bli tvångsrekryterade.
När det gäller barns rätt till utbildning och hälsovård lever Sri Lanka upp till
sina skyldigheter i relativt stor utsträckning. Skolan är obligatorisk för barn
mellan fem och 14 år och kostnadsfri, liksom hälsovården. I konfliktområden
är dock tillgång till utbildning och hälsovård bristfällig.

Prostitution är olagligt och prostituerade betraktas som brottslingar. Hallicken
straffas mera sällan och sexköparen går fri. Det är olagligt att göra abort,
undantag görs bara om moderns liv är i fara. Många kvinnor får svåra
komplikationer eller dör efter illegala aborter.

I nuläget är barnkonventionen inte inkorporerad i Sri Lankas egen lagstiftning,
inte heller finns i inhemsk lag någon motsvarighet till barnkonventionens
viktiga artiklar 2, 3 och 12 (artikel 2, principen om icke-diskriminering, artikel
3, principen om barnets intresse i främsta rummet, och artikel 12, respekten för
barnets åsikt).

15. Barnets rättigheter
En av de allvarligaste kränkningarna av barnets rättigheter i Sri Lanka är
användningen av barnsoldater. Denna rekrytering har fortsatt under 2007 i
landets östra och norra delar.

Lägsta straffbarhetsålder är åtta år. Mellan åtta och 16 års ålder gäller särskilda
regler, från 16 år likställs personen med en vuxen. Ett problem är att offer för
övergrepp ofta behandlas på samma sätt som en förövare och skickas till
uppfostringshem.

LTTE har fortsatt att rekrytera barn även efter vapenstilleståndsavtalet.
Rekryteringen av barnsoldater i LTTE-områden sker delvis med
tvångsmetoder. Befolkningen har sällan någon möjlighet att undvika att delta i
LTTE:s aktiviteter.

I oktober 2006 antog LTTE en barnskyddslagstiftning som bland annat slår
fast att utbildning är obligatorisk upp till elva års ålder. Lagen förbjuder
rekrytering av barn under 17 år för militära ändamål, deltagande av personer
under 18 år i strider samt alla former av barnarbete.

En allvarlig utveckling är att även utbrytargruppen Karuna/TMVP-fraktionen

Majoriteten av offren för minor är barn. Våld mot barn är utbrett och

institutionaliserat. Reglementet i skolorna föreskriver aga enligt vissa riktlinjer,
men aga förekommer i långt högre grad än den tillåtna.
Sexuella övergrepp mot barn är vanliga och sker oftast i hemmet. En
undersökning i början av 1990-talet visade att upp till tio procent av flickorna
och 20 procent av pojkarna utsätts för sådana övergrepp. Detta i kombination
med fattigdom lägger grund för den barnprostitution som har blivit en del av
Sri Lankas turistindustri. Enligt myndigheterna uppskattas antalet barn som
prostituerar sig uppgå till 2 000 medan enskilda organisationer hävdar att det
rör sig om 20 000.
Uppskattningsvis 500 000 barn arbetar i Sri Lanka. Barn arbetar i industrin, i
fisket, på gatorna som försäljare och tiggare, i restauranger, i jordbruket och i
hemmen som tjänare. Barnarbete för särskilda sysselsättningar är tillåtet från 12
år och generellt är arbete tillåtet från 14 år, med vissa inskränkningar (barn
under 16 år kan inte anställas vid statliga organisationer/företag då fara för
deras liv och hälsa föreligger). För arbete i hemmet eller i familjeföretag gäller
inte sådana begränsningar.
Handel med barn förekommer i Sri Lanka. Enligt UNICEF arbetar över
100 000 barn som hemhjälp, ofta under slavliknande förhållanden. Dessa barn,
i de flesta fall flickor, hör till dem som blir värst utsatta för våld och sexuella
övergrepp.
Sedan 1998 finns ”the National Child Protection Act“. I samband med att den
beslutades etablerades en ”National Child Protection Authority” (NCPA), ett
slags barnombudsman, särskilt inriktad på att utforma ett nationellt program
mot övergrepp på barn. Sedan 2003 har UNICEF, NCPA och lokala
myndigheter bildat så kallade distriktskommittéer för skydd av barn (District
Child Protection Committees) i 15 distrikt, vilket i viss utsträckning stärkt
samordning och uppföljning av skyddsinsatser för barn och ökat allmänhetens
medvetande om övergrepp mot barn och den nya lagen.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Sri Lanka har flera etniska och religiösa grupper. En tydlig trend under 2007 är
dock att situationen för den tamilska befolkningen i landet förvärrats.
Tamilerna är otvetydigt den grupp som lider mest av konsekvenserna av
konflikten. De utgör en klar majoritet av gruppen av internflyktingar, de är i
klar majoritet av de som massarresteras, samt är den befolkningsgrupp som
drabbas hårdast av LTTE:s terrormetoder eftersom de befolkar de områden
som organisationen kontrollerar.
Förutom de två stora grupperna, buddhistiska singaleser och hinduiska tamiler,
finns det muslimer (ungefär sju procent), som är tamiltalande. Muslimerna
utgör cirka 30 procent av befolkningen i de tamilskdominerade östra delarna av
landet, och har under det senaste året utsatts för en rad trakasserier.
Amnesty International och Human Rights Watch har rapporterat om ökad
intolerans mot och förföljelse av den muslimska minoritetsgruppen
Ahmadiyyas. Denna grupp förföljs av både icke-muslimer och muslimer som
inte delar deras trosuppfattning.
Dessutom finns det ”burghers” (borgare = stadsbor), som är ättlingar till lokala
invånare och kolonialister. Detta är en kristen, urban, engelsktalande grupp om
cirka 0,6 procent av befolkningen. En stor del lämnade landet efter ”sinhala
only-lagen” som instiftades 1956 och som innebar att deförlorade sina
anställningar i administrationen.
Sri Lankas ursprungsbefolkning, ”Veddah-folket” eller ”WanniyalaAettofolket,” uppgår till mindre än en procent av landets samlade befolkning. De
har svårt att hävda sina rättigheter till ett traditionellt levnadssätt.
En utsatt etnisk minoritet är de cirka 85 000 tamilerna i landets te-distrikt som
saknat medborgarskap, utan rätt till skolgång och andra rättigheter. Dessa är
ättlingar till arbetare som engelsmännen tog till landet från södra Indien i
början av 1800-talet. Denna minoritetsgrupps utsatthet har förstärkts av
språkhinder, låg social status och få inkomstmöjligheter utanför
plantageekonomin. Sedan 2003 finns dock en lag som ger de tamilska

plantagearbetarna i höglandet srilankesiskt medborgarskap.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuellt samliv är förbjudet enligt lag i Sri Lanka. Det är vanligt att
polisen trakasserar homosexuella, i synnerhet homosexuella prostituerade och
transvestiter. Organisationen ”Companions on a journey,” arbetar aktivt för att
främja homosexuellas rättigheter i samhället.
18. Flyktingars rättigheter
Sri Lanka har inte anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention och har inga
nationella procedurer för att fastställa flyktingstatus.
FN:s högkommissarie för flyktingar fastställer flyktingstatus i Sri Lanka. Ett
stort antal människor har flytt från Sri Lanka på grund av konflikten och
kränkningar av mänskliga rättigheter. Cirka 74 000 srilankeser lever i
flyktingläger i södra Indien och minst lika många lever utanför lägren. Den
senaste tidens stridigheter har resulterat i att 3 500 nya flyktingar från norra
delen av Sri Lanka tagit sig över till flyktingläger i delstaten Tamil Nadu,
Indien. Relativt stora exilgrupper, många av dem flyktingar, finns också i
Australien, Kanada, USA, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Schweiz
och Norge.
Den väpnade konflikten i Sri Lanka startade 1983 och har hittills resulterat i
över 800 000 internflyktingar. Enligt UNHCR uppgick antalet internflyktingar i
slutet av oktober 2007 till ca 208 000 personer. Det humanitära läget försvåras
ytterligare av att internationella hjälporganisationer hindras att arbeta i
konfliktområdena och av att införseln av varor och förnödenheter är starkt
begränsad.
19. Funktionshindrades rättigheter
Cirka 7,5 procent av befolkningen lider av något funktionshinder. Varje år blir
ett stort antal personer funktionshindrade som en följd av konflikten (såväl
civila som soldater). 1996 antogs en lag som förbjuder diskriminering av
personer med funktionshinder. Arbetet med att stärka de funktionshindrades

rättigheter har dock just börjat i Sri Lanka, det gäller inte minst
funktionshindrade barns rätt till utbildning. Vissa privata institutioner för
blinda och döva får statsstöd idag och medvetenheten ökar gradvis om vilka
möjligheter som finns för personer med funktionshinder och att deras
rättigheter måste erkännas.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns många enskilda organisationer i landet, bland dem flera oberoende
människorättsorganisationer som dokumenterar övergrepp, erbjuder rättshjälp,
diskuterar och granskar lagförslag, övervakar valen med mera. Till de mest
respekterade hör Law & Society Trust, Civil Rights Movement, Centre for
Study of Human Rights, Inform, Institute of Human Rights och Centre for
Policy Alternatives. En svaghet är att många organisationer är relativt små och
har överlappande mandat.
Relationen mellan regeringen och de enskilda organisationerna har försämrats
under de senaste åren och de stående kommittéer som är tänkta att vara forum
för dialog har i många fall omvandlats till en ensidig informationskanal för
regeringen. Sedan 2006 har ett tjugotal lokala biståndsarbetare dödats i en
handfull riktade attacker.
Internationella organisationers möjligheter att arbeta i landet är besvärlig, i
synnerhet gäller det internationella humanitära och utvecklingsinriktade
organisationer. Regeringens nyinförda regler om arbetstillstånd för icke-statliga
biståndsorganisationer har kraftigt påverkat organisationernas kapacitet att
arbeta i konfliktområdena. Enbart FN-organisationerna, SLMM,
Internationella Rödakorskommittén (ICRC) och vissa internationella enskilda
organisationer har under 2007, med vissa restriktioner, haft tillgång till alla
områden där behövande finns.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
ICRC, UNICEF och UNHCR är dominerande aktörer i fält, men även mer
långsiktiga utvecklingsaktörer som till exempel UNDP verkar i Sri Lanka.
Sedan 2004 finns en människorättsexpert från FN:s högkommissarie för
mänskliga rättigheter (OHCHR) i landet, kopplad till UNDP, med mandat att
stärka analys och integrering av mänskliga rättigheter i FN-organens program.
Sri Lankas relation till internationella organisationer såsom Human Rights
Watch, Amnesty International och International Council of Jurists (ICJ) är
ansträngd. SLMM förändrade under året sin verksamhet till en mer lågskalig
närvaro med bredare analysansats.
Främjande av demokrati och mänskliga rättigheter är en mycket viktig del av
det svenska utvecklingssamarbetet med Sri Lanka. Sverige arbetar på flera sätt
för att stärka den långsiktiga utvecklingen av MR-situationen: Stöd till
Sri Lanka Press Institute, stöd till enskilda organisationer genom Diakonia,
stöd till UNDP:s rättsprogram, UNICEF:s landprogram samt ett bilateralt
polissamarbete mellan Sri Lankas polismyndighet och svenska
rikspolisstyrelsen. Sverige gav även stöd till FN:s kontor för humanitära frågor,
OCHA, UNHCR samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, i
den humanitära, konsoliderade planen för Sri Lanka 2007.
Vid sidan av det bilaterala arbetet och stödet till olika organisationer (enskilda
och inom FN-familjen) arbetar Sverige aktivt i EU-kretsen för att lyfta fram
överträdelser av mänskliga rättigheter i Sri Lanka på dagordningen, såväl inom
EU som FN.

Mänskliga rättigheter i Maldiverna 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Maldiverna är en republik med stark presidentmakt. Landet består av ungefär 1 200
öar, varav 200 är bebodda. Befolkningen uppgår till cirka 338 000 invånare. I landet
finns även drygt 54 000 gästarbetare. Maldiverna är ett muslimskt land som tillämpar
sharialagar.
Trots vissa förbättringar är inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna
alltjämt vanligt förekommande och regeringen kritiseras regelbundet av
människorättsorganisationer. Rättsväsendet är inte oberoende och religionsfriheten är
kraftigt begränsad i lag. Självständiga medier saknas. Kvinnors rättigheter är
eftersatta trots insatser för att öka kvinnors representation i beslutsfattande organ och
förvaltning.
Maldiverna har långsamt rört sig mot demokrati sedan 1998 då en ny konstitution
antogs. En kommission för mänskliga rättigheter Human Rights Commission of the
Maldives (HRCM) etablerades 2003. I mars 2006 offentliggjordes ett reformpaket
kallat "Road map for the Reform Agenda". Reformerna omfattar fler förslag för att
stärka landets demokrati men hittills har genomförandet gått mycket långsamt.
Planer finns att hålla allmänna val till parlamentet 2008 och inför dessa har politiska
partier tillåtits. En ny konstitution skulle antas hösten 2007 men har skjutits på
framtiden.
Flera framsteg kan noteras vad gäller de ekonomiska och sociala rättigheterna, vilket
lett till att Maldiverna är ett av de länder i Asien som ligger närmast uppfyllandet av
FN:s millenniemål. Situationen vad gäller tillgången till sanitära lösningar,
dricksvatten, mödradödlighet och näringsbrist hos barn med flera indikatorer är dock
generellt betydligt bättre på huvudöarna än på mer avlägsna atoller.

Maldiverna har under senare år ökat kontakterna med FN:s olika
människorättsorgan. Såväl konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
som konventionen om sociala och ekonomiska rättigheter har ratificerats under
senare år. FN:s särskilda rapportör för religionsfrihet Asma Jahangir besökte
Maldiverna 2006. Jahangirs besök utgjorde det första besöket på Maldiverna av en
särskild rapportör. Efter besöket utfärdade den maldiviska regeringen en stående
inbjudan till samtliga särskilda rapportörer. Den särskilde rapportören för
rättsväsendets oberoende, Leandro Despouy, besökte Maldiverna i mars 2007. Under
2007 har man även ökat samarbetet med FN:s Högkommissarie för mänskliga
rättigheter (OHCHR) som sekonderat en expert till Maldiverna för att stärka landets
kapacitet att efterleva de mänskliga rättigheterna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt
tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.
Maldiverna anslöt sig den 19 september 2006 till konventionen samt
tilläggsprotokollet om enskild klagorätt. Maldiverna har inte anslutit sig till det
tilläggsprotokollet om avskaffandet av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR).
Maldiverna anslöt sig till konventionen den 20 september 2006.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD).
Maldiverna ratificerade konventionen 1984,men har inte fullgjort sin skyldighet att
rapportera till FN:s konventionskommitté för avlägsnandet av rasdiskriminering för
åren 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 och 2005.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt. Maldiverna ratificerade
konventionen 1993 men har reserverat sig mot artiklarna 7 och 16. Maldiverna har
inte fullgjort sin skyldighet att rapportera till FN:s konventionskommitté för åren
1998 och 2002. Maldiverna ratificerade det tilläggsprotokollet i juni 2006.
- Konventionen mot tortyr (CAT) samt tilläggsprotokollet om förebyggande av
tortyr. Maldiverna anslöt sig till konventionen 2004. 3
Maldiverna har inte fullgjort sin skyldighet att rapportera till FN:s
konventionskommitté 2005. Tilläggsprotokollet ratificerades 2006.

- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt de två tillhörande protokollen om
barn i väpnade konflikter och om handel med barn. Maldiverna ratificerade
konventionen 1991 men har reserverat sig mot stycke 1 av artikel 14 samt artikel 20
och 21. Maldiverna rapporterade till FN:s konventionskommitté 2006. De två
tilläggsprotokollen ratificerades 2002 respektive 20024
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967. Maldiverna har
inte undertecknat eller ratificerat.
- Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Maldiverna har inte
undertecknat eller ratificerat.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder Maldiverna
undertecknade konventionen och tilläggsprotokollet 2007 men har ännu inte
ratificerat något av dokumenten.
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden. Maldiverna har undertecknat men
ännu inte ratificerat konventionen.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga bekräftade uppgifter om politiska mord eller avrättningar utan
föregående rättegång.. I april 2007 hittades en medlem av Maldives Democratic
Party, Hussein Salah, drunknad i huvudstaden Malés hamn. Salah ska 36 timmar
innan han hittades drunknad ha släppts av polis efter ha hållits häktad för
narkotikainnehav. Oppositionen hävdade att Salah torterades till döds av polisen och
oroligheter utbröt.
I augusti 2006 ratificerade presidenten ett lagförslag om förändringar i ”Human
Rights Commission Act”. Den nya lagen innebär bland annat att Maldivernas
kommission för mänskliga rättigheter (HRCM) har rätt att besöka fängelser och
häkten utan förhandstillstånd från regeringen.
Maldivisk lag förbjuder tortyr eller annan omänsklig behandling. Det förekommer
dock uppgifter, bland annat från FN:s särskilde rapportör om rättsväsendets
oberoende, om att erkännande ska ha framtvingats genom tortyr eller hot.
Människorättsorganisationer rapporterar om våld och

missförhållanden i arrestlokaler. Brottslingar kan bli dömda till spöstraff under
islamsk lag. Maldivernas fängelsestandard beskrivs generellt som undermålig.
Politiskt motiverade försvinnanden har inte rapporterats.
4. Dödsstraff
Dödsstraff kan utdömas enligt strafflagen men verkställs i praktiken inte.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Konstitutionen föreskriver att ingen ska kunna hållas häktad längre än 24 timmar
utan att informeras vilket brott man anklagas för. Häktesförhandling ska hållas inom
sju dagar. Enligt FN:s särskilde rapportör om rättsväsendets oberoende kan dock en
misstänkt i praktiken hållas i upp till 29 dagar utan att formellt delges
brottsmisstanke. Därefter kan en kommitté av tjänstemän utnämnda av presidenten
förlänga häktningen i ytterligare 15 dagar utan att delge den misstänkte eller dennes
advokat orsaken till den fortsatta häktningen. Borgen förekommer inte. Husarrest
förekommer som straff liksom förbud att lämna sin hemö. Regeringens reformpaket
innehåller planer på att se över lagar om häktningsförförande för att förbättra
rättssäkerheten.
Amnesty International har rapporterat om att enskilda människorättsförsvarare på
Maldiverna utsatts för godtyckliga arresteringar och misshandel.
Det finns inga rapporter om att människor tvingats i exil. Mediauppgifter gör dock
gällande att ett mindre antal maldivier sökt och fått asyl i Storbritannien. Regeringen
förbjuder ibland personer som gjort sig skyldiga till brott att besöka vissa av landets
öar. Medborgare har rätt att resa utomlands och återvända. Medborgarskap beviljas
endast till muslimer.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt konstitutionen från 1998 är domstolsväsendet inte självständigt i förhållande
till den verkställande makten. Presidenten kan påverka domstolsväsendet genom sin
makt att tillsätta och avsätta domare. Därtill har presidenten rätt att bekräfta eller
ogiltigförklara domar samt besluta om omprövning. Det finns inget oberoende
advokatsamfund utan justitiedepartementet kan återkalla licensen för advokater.

Det finns så kallade ö-domstolar som hanterar administrativa frågor och enklare
rättsfall. I Malé finns tre specialiserade domstolar: en för civilmål, en för brottmål
och en för familje- och ungdomsmål. Högre domstolen (High Court of Justice) i
Malé är självständig i förhållande till justitieministeriet. Någon högsta domstol
(Supreme Court) har ännu inte inrättats. Civilrätten är underställd islamisk sharialag.
Konstitutionen stipulerar att en person ska betraktas som oskyldig tills dess hans
skuld är bevisad och att den anklagade har rätt till försvarare. När sharialagarna
tillämpas, såsom vid äktenskapsbrott eller arv, jämställs två kvinnors vittnesmål med
en mans. De flesta rättegångar är offentliga.
Varje brottsmisstänkt person har rätt till en advokat. Det finns dock vissa
begränsningar. Enligt FN:s särskild rapportör om oberoende rättssystem får inte
advokater kommunicera med sin klient under förhör utan endast samtala under
pauser i förhöret. Ytterligare ett problem är att det finns få utbildade advokater på
Maldiverna, i synnerhet utanför huvudstaden Malé.
En nationell kommission för mänskliga rättigheter ”Human Rights Commission of
Maldives” (HRCM) etablerades 2003. Kommissionen har varit svag men har stärkts
och givits ett mandat som ligger närmare internationella normer för liknande
institutioner. UNDP arbetar sedan 2006 med att stärka kommissionens kapacitet.
Regeringen har utarbetat en "National Criminal Justice Action Plan 2004-2008" med
syfte att skapa ett effektivt och rättvist rättssystem. Planen berör ett flertal specifika
områden, till exempel användningen av bevismaterial i rättegångar, polisens
rättigheter och skyldigheter och drift av fängelser. Enligt Amnesty International kan
planen bidra till att stärka och förbättra rättssystemet i Maldiverna.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter om att straffrihet skulle förekomma.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Det finns ingen lagstadgad pressfrihet och regeringen respekterar inte heller någon
sådan rättighet i praktiken. Det är förbjudet enligt lag att göra yttranden som strider

mot islam, hotar allmän ordning eller utgör förtal. Självständiga massmedier i
egentlig mening saknas. Journalister praktiserar självcensur. Reformplanen som
presenterades i mars 2006 omnämner att ny lagstiftning gällande pressfrihet ska
införas, men detta har ännu inte skett. Det förekommer ofta uppgifter om att
journalister grips under oklara former. Två engelska journalister fick lämna
Maldiverna i slutet av november 2006 anklagade för att försökt destabilisera landet.
När en av journalisterna återvände i januari 2007 kallades han upp till
migrationsdepartementet som uppmanade honom att lämna landet.
Radio- och TV-kanaler ägs eller kontrolleras av regeringen eller regeringstrogna
personer. 200 tidningar och tidskrifter finns registrerade hos myndigheterna, men av
dessa är det endast tre dagstidningar som publiceras regelbundet. Tidningar som
kritiserar regeringen förekommer, om än i begränsad omfattning.
Det finns inget förbud mot import av utländska tidningar såvida de inte innehåller
pornografi eller annat material som står i strid med islamiska värderingar.
Ett särskilt pressråd, etablerat av regeringen 1993, bestående av regeringsföreträdare,
privata medierepresentanter och jurister. Rådet har till uppgift att ”utöva tillsyn över
journalister” och ”främja professionell kompetens i media”.
Religionsfriheten är inskränkt. Enligt konstitutionen är islam, (sunni), statsreligion
och regeringen tolkar detta som att alla medborgare måste vara muslimer. När
Maldiverna ratificerade den internationella konventionen för medborgerliga och
politiska rättigheter reserverade sig landet mot artikel 18 som berör religionsfrihet.
Landet har även reserverat sig mot en artikel om religionsfrihet i konventionen om
barns rättigheter med hänvisning till att Maldivernas författning och lagstiftning
föreskriver att samtliga medborgare ska vara muslimer. Presidenten har vid ett flertal
tillfällen uttalat att ingen annan religion än islam skall tillåtas i landet. Presidenten,
parlamentsledamöter och högre tjänstemän måste enligt författningen vara sunnimuslimer. Utländska medborgare tillåts dock utöva andra religioner i landet om det
sker privat och utan att uppmuntra lokalbefolkningen att delta. Det är förbjudet för
icke-muslimska missionärer att försöka omvända människor eller anordna offentliga
gudstjänster. Import av religiösa symboler är inte tillåten. Religiös litteratur får

emellertid importeras för personligt bruk.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Presidenten nomineras i dagsläget av parlamentet, Majlis, och mandatet bekräftas
sedan i en folkomröstning. De föreslagna konstitutionella förändringarna skulle
bland annat innebära att presidenten istället väljs direkt av folket. För att bli vald till
president krävs att personen är av manligt kön och bekänner sig till den
sunnimuslimska tron. I augusti 2007 ordnande en folkomröstning om vilket politiskt
system som skulle tillämpas i Maldiverna.
Omkring 70 procent av väljarna röstade för ett system med stark presidentmakt
snarare än ett starkt parlament.
Planer finns att hålla allmänna val till parlamentet 2008 och inför dessa har politiska
partier tillåtits. En ny konstitution skulle antas hösten 2007 men har skjutits upp till
våren 2008.
Maldivernas president och regeringschef sedan 1978, Maumoon Abdul Gayoom,
omvaldes 2003 för en ny femårig mandatperiod. Gayoom är den asiatiske ledare som
suttit längst vid makten. Enligt observatörer från South Asian Association for
Regional Cooperation (SAARC) var presidentvalet fritt och rättvist.
Presidenten har en stark ställning enligt 1998 års konstitution och utser regeringen,
domarna och en sjättedel av parlamentets ledamöter.
Presidenten innehar även positionen som riksbankschef. På senare tid har
parlamentet blivit allt självständigare och utmanat regeringen och dess politik.
Kvinnor har formellt sett samma möjligheter att bli ledamöter av parlamentet under
förutsättning att de är muslimer. Endast ett fåtal kvinnor blir emellertid valda till
offentliga ämbeten. I parlamentet är sex av 50 ledamöter kvinnor. I regeringen
återfinns två kvinnor. Kvinnor kan ej, som ovan nämnts, kandidera till
presidentämbetet.

Politiska partier är inte förbjudna men motarbetas. Den försiktiga reformprocessen
ledde till att parlamentet i juni 2005 godkände regeringens förslag att tillåta politiska
partier inför kommande val. Fem partier har hittills registrerats; Dhivehi
Rayyithunge Party (DRP), Maldivian Democratic Party (MDP), Adhaalath Party,
Islamic Democratic Party (IDP) och Maldivian Social Democratic Party (MSDP).
Ytterligare fyra partier har ansökt om registrering, men ansökningarna har ännu inte
färdigbehandlats. Av de fem registrerade partierna är endast DRP och MDP som är
representerade i parlamentet. Innan juni 2005 valdes kandidaterna till parlamentets
50 platser in på personliga kvalifikationer och inte på partigrund. Parlamentsval
skulle ha ägt rum den 31 december 2004, men blev uppskjutet på grund av tsunamin
och hölls istället den 22 januari 2005. Den nationella kommissionen för mänskliga
rättigheter, (HRCM), ansåg dock inte att valet gått fritt och rättvist till.
Förföljelser och hot mot politiker och politiska aktivister förekommer.
Representanter för oppositionsgrupper, framförallt från MDP, har dömts till fängelse
för terrorism och brott mot den maldiviska staten. De mest uppmärksammade
politiska fångarna är MDP:s ordförande Mohamed Nasheed och Jennifer Latheef,
som släpptes fria 2006 efter drygt ett år i fängelse.
Alla medborgare över 21 år har rösträtt. Det krävs dock att man är muslim och inte
avtjänar ett fängelsestraff för att få rösta.
Ett paket med reformer för att stärka landets demokrati, som lades fram 2005, har
endast genomförts i begränsad utsträckning. Detta föranledde landets utrikesminister,
justitieminister och justitiekanslern att avgå i protest.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Det finns inget uttryckligt förbud mot fackföreningar, men det finns inga aktiva
föreningar i landet. Regeringen erkänner inte strejkrätten. Det finns inga rapporter
om försök att bilda fackföreningar eller inleda strejker under 2006. Flera föreningar
bestående av arbetstagare och arbetsgivare för olika sektorer finns och är tillåtna. Det
finns inga lagar som reglerar hälso- och säkerhetsaspekter i arbetslivet. Däremot

finns det lokala regler som föreskriver att arbetsgivare ska erbjuda sina anställda en
säker arbetsmiljö.

FN har även uppmärksammat brister i ungdomshälsan och bristande preventiva
åtgärder för att komma tillrätta med tonårsgraviditeter och spridningen av hiv/aids.

Det finns inget förbud mot tvångsarbete, men det finns inga rapporter om att sådant
förekommer. Det finns inte heller några uppgifter om barn i tvångsarbete.
År 1998 utarbetades tillsammans med FN:s arbetslivsorganisations (ILO) två utkast
till arbetslagstiftning. Dessa har ännu inte blivit lag. Maldiverna är inte medlemmar
av ILO och har inte ratificerat någon av dess åtta centrala konventioner.

En genomgående faktor i Maldivernas utveckling är standardskillnaden mellan
huvudöarna och de mer avlägsna atollerna. Som ovan nämnts avspeglar sig
geografiska skillnader även i tillgången till sanitära lösningar, dricksvatten,
mödradödlighet och näringsbrist hos barn.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Maldivernas indikatorer för hälsa har gradvis förbättrats under de senaste årtiondena.
Tillgången till primärsjukvård är god och är gratis eller belagd med låga avgifter på
de yttre öarna. Sjukhusvård i huvudstaden är inte kostnadsfri. Såväl FN som den
maldiviska regeringen har identifierat ett antal nyckelområden där landet släpar efter;
näringsbrist hos barn, hög mödradödlighet, begränsad tillgång till rent dricksvatten
och undermåliga sanitära förhållanden.
Enligt FN kommer Maldiverna med stor sannolikhet att uppfylla millenniemålen att
halvera andelen underviktiga barn till år 2015. Trots detta är andelen undernärda
barn fortfarande hög och uppgår till drygt 25 procent.
Mödradödligheten uppgår till 69 döda per 100 000 födslar vilket innebär att
Maldiverna i princip uppnått milleniemålet att halvera mödradödligheten före 9
2015. Som jämförelse dör i Indien 540, i Bangladesh 380 och i Sverige 2 mödrar per
100 000 födslar.
Enligt en regeringsrapport från 2004 hade 30 procent av befolkningen periodvis
otillräcklig tillgång till rent dricksvatten. Situationen förvärrades delvis av tsunamin i
december 2004, som förstörde ett antal grundvattenreservoarer på öarna.
De sanitära förhållandena har förbättrats avsevärt på huvudöarna under det senaste
årtiondet. Till exempel minskade andelen av befolkningen utan tillgång till toaletter
från drygt 60 procent 1990 till sex procent år 2004. Utvecklingen har dock inte
hunnit lika långt på de mer avlägsna atollerna.

12. Rätten till utbildning
Lagen föreskriver inte obligatorisk utbildning, men staten tillhandahåller
grundläggande och kostnadsfri grundskola för alla barn. Läskunnigheten är mycket
hög, cirka 98 procent. I klasserna 1-5 går 99 procent av alla barn i skolan. Därefter
följer kraftiga avhopp och i klasserna 8-10 går endast 50 procent av barnen kvar i
skolan. Pojkar och flickor har samma rätt till utbildning, men flickors utbildning på
gymnasienivå hindras ofta då föräldrarna inte tillåter att flickorna får lämna sin hemö
för att kunna fortsätta sin skolgång. Det finns inget universitet i Maldiverna.
Utbildningssektorns andel av statens budget år 2000 var 17,8 procent.
Utbildningssektorn lider dock alltjämt av bristande lokaler och personal. Av landets 5
600 lärare saknade 1 600 tillräcklig utbildning år 2005.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Maldiverna är ett av de länder i Asien som ligger närmast uppfyllandet av FN:s
millenniemål. I UNDP:s Human Development Index för 2007, rankas landet på
100:e plats av 177 länder, strax efter Sri Lanka, som är Sydasiens högst rankade
land. Maldivernas BNP per capita var år 2006 2 757 USD.
Tsunamin i december 2004 medförde stor materiell förödelse som slog hårt mot den
turistbaserade ekonomin. Detta ledde till svåra budgetproblem under 2005, men en
avsevärd ekonomisk återhämtning har skett sedan dess.
Skillnader i levnadsstandard och tillgång till offentliga tjänster hänger i hög grad
ihop med landets komplicerade geografi. Boende på avlägsna öar och atoller har inte
samma tillgång till samhällstjänster.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Den rådande muslimska sharialagstiftningen innebär inskränkningar av kvinnors
rättigheter. Män kan lättare begära skilsmässa, har större arvsrätt och deras
vittnesmål i rättegång tillskrivs högre trovärdighet än kvinnors.
Människorättsorganisationer hävdar att våld inom hemmet och andra typer av
kvinnovåld inte är vanligt förekommande. Kvinnor är i något högre grad läskunniga
än män, 98 procent mot 96 procent bland männen. Tradition och kulturella normer
hindrar dock fortfarande kvinnor från att delta i det politiska livet. I samband med att
Maldiverna undertecknade konventionen för avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor reserverade man sig mot artikel 16, som berör äktenskap
och familjerelationer, med hänvisning till att sharia styr familjerätten i landet.
Andelen kvinnor i beslutande församlingar och på offentliga poster är låg. I
parlamentet är sex av 50 ledamöter kvinnor, men av dessa är endast två valda.
Övriga fyra är utnämnda av presidenten. Regeringen har dock startat en kampanj för
att främja kvinnors deltagande i det politiska livet. År 2000 skapade regeringen ett
rådgivande jämställdhetsorgan. Syftet är att stärka kvinnors roll i samhället och att
tillförsäkra kvinnor lika deltagande i landets utveckling. År 2002 utsågs den första
kvinnliga ambassadören med placering i Sri Lanka. Enligt konstitutionen kan en
kvinna inte utses till president. I juni 2004 föreslog presidenten ett tillägg till den
idag rådande konstitutionen där en förändring av detta förbud inkluderats.
Regeringen har i det nationella programmet för utveckling "Vision 2020" uttryckt sin
politiska vilja att arbeta för ökad jämlikhet i Maldiverna. Det återstår att se vilka av
de föreslagna förändringarna som verkligen kommer att genomföras.

män på den ö där de placeras. En tredjedel av dem som döms till spöstraff är kvinnor.
Det finns inga uppgifter om handel med kvinnor och barn till, från eller inom landet.
15. Barnets rättigheter
Nästan alla barn går i grundskola. Som tidigare nämnts har undernäring hos barn
samt tillgång till sanitära faciliteter och dricksvatten pekats ut som problemområden
för Maldiverna, särskilt på de yttre öarna. Flickor och pojkar har samma rätt till
skolgång och hälsovård.
Maldivernas lagstiftning reglerar också barnens rättigheter. Regeringen har
konstaterat att det har förekommit fall av utnyttjande och misshandel av barn. Ett
nationellt råd till skydd för barnets rättigheter har bildats.
Det finns inga rapporter om barnarbete inom tillverkningsindustrin. Däremot arbetar
barnen ofta i familjens jordbruk, hjälper till med fiskeverksamhet och i mindre
familjeföretag.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Befolkningen i Maldiverna är en blandning av indiska, singalesiska och arabiska
grupper som flyttat till öarna och som sedermera smält samman. Inga uppgifter tyder
på etniska motsättningar. I konstitutionen uttrycks allas lika rätt inför lagen, men
specificerad diskrimineringslagstiftning saknas.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella handlingar är förbjudna i Maldiverna. Manlig homosexualitet är
belagt med livstidsstraff. Det finns dock inga uppgifter om att sådana straff utmätts.

Omkring 52 procent av landets kvinnor är förvärvsarbetande. Detta utgör en ökning
med 18 procent i jämförelse med 2000.

18 Flyktingars rättigheter
Maldiverna har inte anslutit sig till FN:s flyktingkonvention och landet saknar
särskild flyktinglagstiftning. Mycket få flyktingar tar sig till Maldiverna..

Enligt människorättsorganisationer utsätts kvinnor som i domstol döms till
förvisning från sin hemö i vissa fall för sexuella trakasserier och övergrepp av 11

19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen lag som särskilt reglerar funktionshindrades rättigheter, eller som

skyddar personer med funktionshinder från diskriminering. Vid regeringens
folkräkning år 2003 befanns 4 728 människor vara funktionshindrade. Enligt
frivilliga organisationer är detta en underskattning. De flesta personer med
funktionshinder tas om hand av sina familjer. Barn med funktionshinder integreras i
vanliga skolor.
Handikappanpassning är ett krav vid nybyggnationer.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Några oberoende organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter finns inte i
Maldiverna trots att något formellt förbud mot att bilda sådana inte föreligger. Det
finns ett fåtal mindre maldiviska människorättsorganisationer som är baserade i
Europa. Utländska organisationer − bland annat internationella Röda Korset och
Amnesty International − har tillåtits att besöka Maldiverna för att studera läget för
mänskliga rättigheter. De besökande delegationerna har emellertid inte kunnat verka
fritt i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
FN har bland annat stöttat bildandet av Kommissionen för mänskliga rättigheter i
Maldiverna (HRCM) efter förslag från Maldivernas president. Kommissionen
började sin verksamhet år 2003. Efter oroligheterna i början av augusti 2005, då sju
personer från oppositionspartiet arresterades för att ha demonstrerat på årsdagen av
Malé-oroligheterna 2004, skickade EU en delegation till Maldiverna för att inhämta
fakta om läget. Utifrån delegationens slutsatser uppmanade EU Maldiverna i
september 2005 att se till att de anhållna får en rättvis rättegång och att de
demokratiska reformerna i landet fortgår.

Fjärran Östern.

Mänskliga rättigheter i Mongoliet 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Mongoliet är en ung demokrati under utveckling. De första fria
parlamentsvalen hölls efter kommunistregimens fall 1990. Demokratiska val till
parlamentet har sedan hållits 1996, 2000 och senast 2004, vilket inneburit att
den demokratiska processen befästs. Valen i Mongoliet har dock inte varit
problemfria. Två omval fick göras under 2004 efter omfattande och utbredd
kritik mot valfusk och oegentligheter.
De grundläggande fri- och rättigheterna skyddas i konstitutionen och i enskilda
lagar, men efterlevnaden brister i flera avseenden. 2001 tillsattes en nationell
kommission för de mänskliga rättigheterna (NHRCM) som varje år publicerar
en utförlig rapport om läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Mongoliet
har sedan 2000 ratificerat ett antal FN-konventioner om mänskliga rättigheter,
vilket vittnar om ambitionen att anpassa den inhemska lagstiftningen till
internationella normer.
Den mongoliska författningen ger ett långtgående skydd för den enskildes
rättssäkerhet. Men det mongoliska rättssystemet är i praktiken eftersatt och
sårbart för korruption. Polisen ses som särskilt korrumperad och den
yrkesmässiga utbildningsnivån är låg. Det händer att bekännelser framtvingas
med våld. FN:s specialrapportör för tortyr, Manfred Nowak, som besökte
Mongoliet sommaren 2005, menar att tortyr är ett utbrett problem i häkten och
på polisstationer. Många domare är skolade i den gamla sovjettraditionen.
Dödsstraffet tillämpas, men officiell statistik saknas.
Yttrande-, mötes-, förenings-, religions-, och demonstrationsfrihet garanteras i
författningen och respekteras överlag.
Mongoliet är, enligt Världsbankens statistik, ett ’låg/medelinkomstland’ med en

genomsnittlig årsinkomst på 880 USD per capita 2006. Inkomstklyftorna är
stora och växande. Ungefär en tredjedel av befolkningen lever under den
nationella fattigdomsgränsen. I den sociala och ekonomiska omställningens
kölvatten har många − främst utsatta grupper som de extremt fattiga, kvinnor
och barn − hamnat i kläm. Dessa grupper saknar ofta tillgång till
grundläggande skydd och välfärd, vilket medför att de har sämst
förutsättningar att åtnjuta sina lagstadgade rättigheter. De senaste åren har en
ekonomisk återhämtning ägt rum, i takt med att ekonomiska reformer
genomförts. 2006 var tillväxten hela 8,4 procent, främst beroende på höga
råvarupriser och fortsatt gynnsam väderlek. Mycket litet av tillväxten har
dock än så länge nått ut till de fattigaste.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna
om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Mongoliet har ratificerat samtliga sex centrala konventioner för mänskliga
rättigheter och har rapporterat till samtliga konventionskommittéer med
undantag för tortyrkommittén. Konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (ICCPR) och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (ICESCR) ratificerades på 1970-talet. Mongoliet har ratificerat det
första tilläggsprotokollet om enskild klagorätt till ICCPR, men inte det andra
om avskaffandet av dödsstraffet. År 2002 ratificerades konventionen mot
tortyr (CAT). Det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr har dock
ännu inte undertecknats eller ratificerats.
Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD)
ratificerades 1969. År 1981 ratificerade Mongoliet konventionen om
avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW) och
2002 ratificerades tilläggsprotokollet om enskild klagorätt. Konventionen om
barnets rättigheter (CRC) ratificerades 1990 och de två fakultativa protokollen
ratificerades 2003 och 2004. År 2002 ratificerade Mongoliet Romstadgan för
Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Landet har enligt uppgift från
UNHCR fram till september 20071 varken ratificerat flyktingkonventionen eller
dess tilläggsprotokoll från 1967, vilket enligt vissa bedömare kan bero på

politisk press från Kina.
Mongoliets fåtaliga skriftliga reservationer från ovanstående ratificerade
konventioner består uteslutande av protester mot att endast stater som är
medlemmar av FN eller vissa andra erkända internationella organ har rätt att
underteckna och ratificera dem. Mongoliet kan även sägas i praktiken ha
reserverat sig mot tortyrkonventionens förbud mot att återbörda flyktingar till
1 http://www.unhcr.org/basics/BASICS/3c0f495f4.pdf
deras hemland om de löper risk att där bli utsatta för förföljelse eller förtryck.
Enligt uppgift har dock Mongoliet i praktiken beaktat denna princip de senaste
åren, se vidare under avsnitt 3.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Mongoliet ratificerade 2002 FN:s konvention mot tortyr (CAT). Såväl
författningen som övrig lag förbjuder tortyr, även om den inhemska
definitionen av tortyr inte överensstämmer med tortyrkonventionens.
Våren 2005 publicerade Mongoliets nationella kommission för mänskliga
rättigheter (NHRCM) en särskild utredning om tortyr och i juni 2005 besökte
FN:s specialrapportör för tortyr Mongoliet. I specialrapportörens rapport, som
presenterades i december 2005, betonades att framtvingade bekännelser genom
tortyr och andra övergrepp från poliser och fångvårdspersonal fortsätter att
vara ett omfattande problem.
NHRCM rapporterade 2006 att tjänstemän i polisväsendet erhåller lönebonus
baserat på antalet lösta fall. Detta system antas vara en bidragande orsak till det
omfattande bruket av tortyr.
Vissa reformer har genomförts de senaste åren – nya förordningar för att
komma till rätta med bruket av tortyr har utfärdats av justitieministeriet och en
särskild enhet har inrättats inom åklagarmyndigheten i syfte att förebygga tortyr
i häkten och arrestlokaler. Trots detta saknas fortfarande mekanismer för att
anmäla och utreda misstänkta fall, vilket gör att mörkertalet sannolikt är

mycket stort. Mongoliet tillåter inte FN:s tortyrkommitté att ta emot och
granska klagomål från enskilda personer som påstår sig vara offer för tortyr
eller annan behandling som strider mot konventionen. FN:s specialrapportör
för tortyr och Mongoliets nationella kommission för mänskliga rättigheter
(NHRCM) har kritiserat Mongoliet för att inte samarbeta.
Bristande utbildning om gällande lagstiftning bland polis och häktespersonal är
ett annat omfattande problem. NHRCM uppgav 2006 att endast en fjärdedel
av poliskåren genomgått ett kortare utbildningsmoment i mänskliga rättigheter.
I mongoliska fängelser rapporteras om bristande tillgång till grundläggande
läkarvård. Vidare är en stor del av alla fängelser överbelagda. Förhållandena för
fångar som hålls isolerade och för dem som inväntar dödsstraff är så
undermåliga att de enligt specialrapportören måste betecknas som grym och
omänsklig behandling (det vill säga tortyr enligt konventionens definition).
De senaste åren har inga politiska mord eller försvinnanden rapporterats.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är enligt mongolisk lag en möjlig påföljd för tre olika brott: mord,
våldtäkt och sabotage. Endast ytterst graverande omständigheter vid våldtäkt
kan föranleda dödsdom. När det gäller påföljdsbestämningen för mord
aktualiseras dödsstraffet särskilt när det är fråga om en politiskt motiverad
gärning eller när offret är utländsk diplomat. Uppgifter om verkställande av
dödsdomar är hemliga. Antalet dödsdomar har, trots påtryckningar från bland
annat Amnesty International, inte redovisats sedan år 2001 då 25 personer
avrättades. Bedömningar gör gällande att mellan 10-15 dödsdomar verkställs
årligen. Avrättningar sker genom arkebusering. FN:s specialrapportör för tortyr
kritiserade sommaren 2005 Mongoliet för bristen på officiell statistik kring
dödsstraffets tillämpning. En dödsdömd har möjlighet att få besök av en
anhörig men specialrapportören var starkt kritisk till att dödsdömdas anhöriga
oftast inte underrättas om datum för avrättning och inte heller får ta hand om
kvarlevorna för begravning.
Dödsstraffet är inte föremål för någon omfattande samhällsdebatt.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Medborgarnas konstitutionella rätt att fritt förflytta sig inom och utom landet
respekteras. Det är inte svårt att få pass.
Den snabba urbaniseringen har lett till att det blivit svårare för myndigheterna
att erbjuda god samhällsservice för nyinflyttade i Ulan Bator och andra städer.
Myndigheterna har i Ulan Bator börjat avgiftsbelägga mantalsskrivning som ett
led i försöken att minska inflyttningstakten.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Den mongoliska författningen ger ett långtgående skydd för den enskildes
rättssäkerhet. Enligt författningen är domstolssystemet oberoende och de flesta
rättegångar offentliga. Retroaktiv lagstiftning är förbjuden. Åtalade har rätt till
offentligt biträde/advokat oavsett om han/hon saknar medel att själv bekosta
en sådan eller inte. I praktiken förekommer det dock att tillgången till advokat
försvåras. Polisens insamling och analys av bevis är dessutom ofta bristfällig.
Polismyndigheter kan frihetsberöva misstänkta brottsutövare i upp till 72
timmar innan beslut måste tas om häktning.
Representanter för vissa enskilda organisationer menar att domstolar och
offentliga åklagare ibland påverkas av politiska hänsynstaganden.
Åklagarämbetet samt det offentliga försvarsämbetet lider av fortsatt
undermålig utbildningsnivå och otillräcklig personalstyrka. Korruption är ett
omfattande problem, vilket har en mycket negativ inverkan på bland annat
rättssäkerheten. Korruptionsfrågan är emellertid politiskt prioriterad och FN:s
konvention mot korruption ratificerades i januari 2006. I enlighet med
parlamentets antagande av en antikorruptionslag 2006 inrättades under 2007
ett antikorruptionsråd.
I Transparency Internationals index från 2007 rankas Mongoliet tillsammans
med bland andra Dominikanska republiken, Libanon och Algeriet på delad
99:e plats (av 179 undersökta länder och territorier).

7. Straffrihet
Effektiva mekanismer saknas för att utreda misstänkta fall av tortyr och andra
övergrepp från myndigheternas sida. Den omfattande korruptionen inom
många delar av samhället bidrar till misstankar om att vissa personer i högre
ställning i praktiken åtnjuter straffrihet. Flera enskilda organisationer,
oppositionspolitiker och representanter för internationella organisationer tar
upp korruption som ett av Mongoliets huvudproblem. Politiker från samtliga
partier, statstjänstemän och chefer inom statliga företag anses vara särskilt
korrupta. Parlamentsledamöters inkomstkällor är inte offentliga.
I en undersökning utförd av mongoliska handelskammaren 2004 svarade 70
procent av tillfrågade företag att de betalade mutor för att kunna verka på den
mongoliska marknaden.
Mongoliet ratificerade år 2002 den så kallade Romstadgan om anslutning till
Internationella brottsdomstolen (ICC).
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den mongoliska författningen garanterar allmän yttrande-, mötes-, förenings-,
religions-, demonstrations- och tryckfrihet. Överlag respekteras också dessa
rättigheter.
Föreningsfrihet råder således, men fackföreningsrörelsen har upplevt en
dramatisk nedgång i antal medlemmar sedan övergången till demokrati och
marknadsekonomi 1990. Andelen anslutna 2004 var cirka 20 procent. På
många arbetsplatser, särskilt i offentliga sektorn, saknas verksamma
fackföreningar. I en undersökning publicerad 2006 av Mongoliets kommission
för mänskliga rättigheter uppgav 12 procent av de tillfrågade fackliga
representanterna inom den privata sektorn att deras arbetsgivare på olika sätt
försvårade deras verksamhet.
Sedan demokrati infördes i början på 1990-talet har en pluralistisk medievärld
gradvis vuxit fram, framför allt i huvudstaden. Mongoliet saknar dock en
tradition av oberoende, granskande journalistik och i stort sett samtliga medier
är lojala mot endera regeringspartiet eller något av oppositionspartierna. Enligt

Amnesty International var yttrandefriheten 2006 kraftigt begränsad. Amnesty
rapporterade att över 40 journalister fått utstå hot och trakasserier och
dessutom har tio journalister anhållits och fått sin utrustning förstörd under
demonstrationer.
De senaste åren har flera kommersiella kanaler blivit tillgängliga för
allmänheten. Antalet parabolantenner på landsbygden ökar. Voice of America
och BBC sänder radio på FM-nätet i Mongoliet. Det saknas uppgifter om att
internetcensur förekommer.
Demonstrationsrätt råder i Mongoliet. Tillstånd måste sökas för att utföra
demonstration på allmän plats. Så sent som år 2004 rapporterades att ungefär
15 procent av ansökningarna blev avslagna.
Full religionsfrihet råder i Mongoliet. Buddhismen är den dominerande
religionen (över 90 procent av befolkningen), men andra samfund tillåts verka
fritt. Religiösa samfund måste registreras.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Sedan 1990 har Mongoliet varit en parlamentarisk demokrati med vissa inslag
av presidentstyre. 1992 antogs Mongoliets nya konstitution som lade grunden
till det nuvarande politiska systemet. Mongoliet är en republik med president
som statschef. Presidenten, som företrädesvis har ceremoniella uppgifter, väljs
för fyraårsperioder (senast 2005) och kan enligt konstitutionen fullfölja två
mandatperioder. Parlamentet (hural) har en kammare och väljs för en
fyraårsperiod (senast 2004). Nästa parlamentsval äger rum i juni 2008.

Rätten för medborgare att delta i det politiska livet, att rösta, ställa upp i val
och att få tillträde på lika villkor till offentlig tjänst är i teorin oinskränkt. Den
omfattande korruptionen uppfattas dock allmänt påverka möjligheten för
allmänheten att delta på lika villkor. Det finns 18 politiska partier registrerade,
varav fem är företrädda i parlamentet. De två största partierna i Mongoliet är
det gamla kommunistpartiet MPRP (Mongolian People's Revolutionary Party)
och det demokratiska partiet (DP). Den politiska debatten är livaktig. Efter
valet 2004 har Mongoliet haft tre koalitionsregeringer, den senaste
regeringsombildningen skedde i december 2007. Sedan den första
koalitionsregeringen upplöstes i januari 2006 har MPRP kontrollerat
majoriteten av regeringsposterna.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Nedläggningen av olönsamma statliga företag i samband med övergången från
planhushållning till marknadsekonomi ledde fram till för ett par år sedan till en
omfattande arbetslöshet. På senare år har det dock rapporterats om en ökning i
sysselsättningsgraden i takt med att ekonomiska reformer genomförts.
Asiatiska utvecklingsbanken rapporterade så sent som 2003 om en arbetslöshet
motsvarande 14 procent. EIU och UNDP uppger att arbetslösheten 2006
endast uppgick till drygt tre procent. Detta inkluderar dock endast de som
registrerat sig som arbetslösa och arbetssökande hos myndigheterna. UNDP
konstaterar i en rapport från i år att den verkliga andelen arbetslösa och
undersysselsatta troligen överstiger tio procent. Arbetstagare har enligt den
mongoliska författningen rätt att organisera sig i fackföreningar. Denna frihet
respekteras, liksom överlag även den lagstadgade strejkrätten.

Parlamentet har 76 ledamöter. Premiärministern utses av parlamentet.
Parlament, president och lokalregeringar väljs direkt av folket i skilda val.
Rösträttsåldern är 18 år. Mongoliska medborgare som fyllt 25 år har rätt att
kandidera i parlamentsval.

Löner bestäms vanligen av arbetsgivaren ensam även om det formellt ska ske
en trepartsförhandling mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. 2005 var
den lagstadgade minimilönen strax över 30 USD i månaden, vilket inte räcker
för att upprätthålla en tillfredsställande levnadsstandard. 40 timmars
arbetsvecka infördes 1998.

Bristande resurser gör att industrin ofta tvingas använda gamla och dåligt
underhållna maskiner. Detta gör att arbetsplatsolyckor är relativt vanliga, inte
minst inom gruv-, energi- och byggsektorn.
Mongoliet har ratificerat samtliga av ILO:s så kallade kärnkonventioner om
mänskliga rättigheter, senast 2005 ratificerades de båda konventionerna mot
tvångsarbete.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Undernäring är fortfarande ett problem i vissa delar av landet, framförallt på
landsbygden. För utsatta grupper, såsom barn, arbetslösa och ensamstående
mödrar, är tillgången till livsmedel osäker. Omkring 13 procent av alla barn
under fem år beräknas vara undernärda. Underskott av jod och flera vitaminer,
vilket till stor del beror på kostvanor, leder till allvarliga hälsoproblem. Stora
delar av befolkningen har inte tillgång till rent dricksvatten. Förväntad
medellivslängd 2007 är 67 år. Enligt WHO utgjorde år 2004 den mongoliska
statens utgifter för hälsovård tio procent av statsbudgeten och knappt sju
procent av BNP.
Dödligheten bland barn under fem år var år 2004 enligt WHO 52 barn av
1000. För 2007 är uppskattningen för nyfödda 42 barn av 1000. Det finns
indikationer på att andelen mödrar som dör i barnsäng har ökat under de
senaste årens ekonomiska omställning och den ökade fattigdom som för stora
grupper som följt i dess spår.
Enligt sjukförsäkringssystemet betalar alla medborgare en grundavgift för
behandling och läkemedel. Behövande ska kunna få vård som i övrigt är
kostnadsfri, men avgifterna utgör en avsevärd börda för fattigare hushåll. De
väldiga geografiska avstånden och bristen på utbildade läkare försvårar
tillgången till vård på den glesbefolkade landsbygden. I praktiken finns inte
heller adekvat sjukvård tillgänglig för utsatta grupper i slumområden och för de
hemlösa.
Bland annat anpassningen till marknadsekonomi o har medfört att

inflyttningen till städerna ökat kraftigt i omfattning det senaste decenniet. Det
har tidvis varit svårt för myndigheterna att hålla jämna steg med utvecklingen
och kunna erbjuda god sanitet, hälsovård och utbildning i de stora gerområden
(ger – ett slags mongoliskt nomadtält) som i snabb takt vuxit upp
kring Ulan Bator och andra städer.
Problemen med alkohol- och drogmissbruk och sexuellt överförbara
sjukdomar ökar. Mongoliet har hittills bara haft ett fåtal officiellt rapporterade
fall av hiv/aids. UNAIDS uppskattar dock att det finns ett hundratal ej
upptäckta fall, och omfattande prostitution gör Mongoliet sårbart för en
framtida epidemi. Tuberkulos är vanligt och är ett stort hälsoproblem.
12. Rätten till utbildning
Enligt författningen ska staten erbjuda gratis skolgång, som är obligatorisk,
för alla barn upp till 16 års ålder. I praktiken är det vanligt att barn på
landsbygden och i slumområden slutar skolan tidigare än så för att börja arbeta
och bidra till familjens försörjning. Många landsbygdspojkar slutar skolan i
tidiga tonåren för att börja arbeta som herdar. Flickor har något bättre
möjligheter att slutföra grundskolan. Enligt Världsbanken påbörjade endast 83
procent av alla behöriga barn grundskolan år 2005 och av dessa beräknas drygt
fem procent hoppa av under utbildningens gång.
Utbildningens kvalitet skiljer sig kraftigt mellan stad och landsbygd. De stora
avstånden och den låga befolkningstätheten på landsbygden medför särskilda
problem. För fattiga familjer är det svårt att få råd med skolböcker och
transport. Läskunnigheten bland vuxna är trots detta hög − 98 procent. Enligt
EIU (Economist Intelligence Unit) avsattes nästan 16 procent av
statsbudgeten för utbildning 2006.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Mongoliet är, enligt Världsbankens statistik, ett ’låg/medelinkomstland’med en
genomsnittlig årsinkomst på 880 USD per capita 2006. Landet hamnar på
114:e plats av 177 i FN:s utvecklingsindex från 2007. En stor del av landets 2,9
miljoner invånare är beroende av boskapsskötsel för sin försörjning. Den låga

utvecklingsnivån och ett politiskt system som fortfarande är under utveckling
förklarar många brister i sociala och ekonomiska rättigheter. Fattigdom samt
bristande tillgång till skolgång och sjukvård är fortfarande utbredda problem
Inkomstklyftorna är stora och växande. Drygt 32 procent av befolkningen
levde 2006 under den nationella fattigdomsgränsen, många av dem var barn. I
den sociala och ekonomiska omställningens kölvatten har många, främst
särskilt utsatta grupper såsom fattiga, kvinnor och barn fått uppleva en allt
sämre livssituation. Dessa grupper saknar ofta tillgång till grundläggande skydd
och välfärd och har således även sämst förutsättningar att åtnjuta sina
lagstadgade rättigheter. Oroväckande tendenser som visar på att fattigdomen
ökar kan skönjas. Enligt UNDP ökade Mongoliets GINI-koefficient
(förmögenhetsspridning) från 0.33 år 2002 till 0.38 år 2006. Även bland dem
som har sysselsättning är fattigdomsgraden betydande.
De senaste åren har dock en återhämtning ägt rum och tillväxten har varit god.
2006 var tillväxten hela 8,4 procent, främst beroende på höga råvarupriser och
fortsatt gynnsam väderlek. Gruvindustrin (bland annat koppar och kol) står för
huvuddelen av exporten och BNP. Mycket litet av tillväxten har dock nått ut
till de fattigaste.
Den mongoliska staten har identifierat fattigdomsbekämpning som ett av de
viktigaste nationella målen på medellång sikt, och i den nationella
utvecklingsstrategi som har utarbetats i samarbete med de största
biståndsgivarna är uppnåendet av milleniemålen en högprioriterad fråga.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor har drabbats oproportionerligt hårt av den ekonomiska
omställningsprocessen.
Många mongoliska familjer leds av ensamstående mödrar och dessa
kvinnor och deras barn är överrepresenterade bland de fattigaste. Födelsetalen
har sjunkit kraftigt sedan 1980-talet till följd av de bistra ekonomiska utsikterna
för många kvinnor, och ligger 2006 enligt UNDP på 2,4 barn per kvinna.
Regeringen har dock infört ekonomiska incitament för ökad nativitet.
Våld mot kvinnor är ett allvarligt socialt problem i Mongoliet. Alkoholmissbruk
anses vara en starkt bidragande orsak, enligt uppgift är våldet
alkoholrelaterat i åtminstone 60 procent av fallen. Enligt officiella siffror
rapporterades 320 våldtäkter i Mongoliet år 2005. Mörkertalet är med största
sannolikhet stort och lagstiftning som kriminaliserar sexuella övergrepp inom
äktenskapet saknas.
En rad kvinnojourer har vuxit fram och ett nationellt centrum mot våld arbetar
för att förebygga våld i hemmet och bistå offren. Lagstiftningen saknar
förutom förbud mot våldtäkt inom äktenskapet, även bestämmelser om
sexuellt ofredande. 2005 trädde dock en ny lag i kraft, vilken har givit
myndigheterna bättre möjligheter att beivra våld hemmet. Det är dock ännu för
tidigt att bedöma hur stor effekt den nya lagen har haft på det utbredda bruket
av våld i hemmet.

Strategien har dock inte godkänts i parlamentet ännu.
Mongoliet fortsätter att vara ett mycket biståndsberoende land. Biståndet
svarade 2006 för drygt 16 procent av Mongoliets BNP.

Mongoliet är både ursprungsland och ett transitland för människohandel, ett
problem som växer i takt med ökande inkomstklyftor och som försvåras av det
svaga rättsväsendet. Människohandel är ett problem som först på senare år
uppmärksammats av de mongoliska myndigheterna. Även om Mongoliet inte
har undertecknat FN:s konvention om gränsöverskridande brottslighet jämte
dess fakultativa protokoll, Palermo-protokollet, är människohandel emellertid
förbjudet enligt mongolisk lag. Dock medför otillräckliga definitioner och

andra brister i lagstiftningen att det är svårt att åberopa förbudet i domstol.
Enligt Amnesty Internationals rapport från 2006 har det inte skett någon
markant förbättring av dessa missförhållanden.
Kvinnor är underrepresenterade i politiska församlingar, i förvaltningen och i
näringslivet. Situationen har förvärrats under senare år. 1990 var 23 procent av
parlamentsledamöterna kvinnor, mot tio procent 2000 och endast sju procent i
det nu sittande parlamentet (2007). Samma trend återspeglas i politiska
församlingar på lägre nivåer.
Författningen förbjuder diskriminering på grundval av kön och principen om
lika lön för lika arbete är lagstadgad. Kvinnor utgör runt hälften av den
förvärvsarbetande befolkningen. Undersökningar visar att mongoliska kvinnor
genomsnittligt arbetar fler timmar, men får mindre betalt är sina manliga
kollegor. Kvinnor utgör majoriteten av studenterna inom högre utbildning (två
tredjedelar av universitetsstudenterna 2004).
15. Barnets rättigheter
Barnarbete är vanligt i Mongoliet, framför allt på landsbygden och inom
gruvindustrin, men även i städerna. År 2002 undertecknade Mongoliet och
ILO ett Memorandum of Understanding mot barnarbete. Barn som har fyllt 14 år
får enligt lagen arbeta med sina föräldrars medgivande. Straffbarhetsåldern i
Mongoliet är 16 år för "vanliga brott" och 14 år för "allvarliga brott". Enligt
mongolisk lagstiftning är lägsta ålder för rekrytering till de väpnade styrkorna
18 år vilket uppfyller barnkonventionens krav.
FN:s kommitté för barnets rättigheter har framfört kritik mot att Mongoliet
häktar minderåriga under långa perioder och mot att straffsatserna är för hårda
i proportion till utfört brott. Mongoliets kommission för mänskliga rättigheter
framförde 2006 kritik mot att barn till föräldrar som frihetsberövas eller häktas
lämnas utan tillsyn från myndigheter.
Den utarmning som drabbat många familjer har lett till en ökad förekomst av
gatubarn i städerna, framför allt i Ulan Bator. Enligt den senaste folkräkningen

utförd år 2002 identifierades 1 300 hemlösa barn mellan sju och 18 år. Enskilda
organisationer och givarorgan uppskattar dock att den verkliga siffran är mellan
3 000 och 5 000 barn. En undersökning av National Centre Against Violence
visar att 60 procent av dessa barn lämnar sina hem på grund av
missförhållanden. 2004 dokumenterade polisen över 200 fall av
barnprostitution.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Mongoliet har ett fåtal minoritetsgrupper, den största utgörs av etniska kazaker
(cirka 150 000 personer eller fem procent av befolkningen). 2007 var tre
parlamentsledamöter etniska kazaker. Det finns även ett mindre antal etniska
ryssar. Minoritetsgrupper utgör en liten del av befolkningen och utsätts såvitt
är känt inte för någon diskriminering. Kinesiska affärsintressen ökar
kontinuerligt i Mongoliet, vilket bland annat har lett till en ökad grad av
motvilja bland den mongoliska allmänheten mot den kinesiska inflyttade
minoriteten i landet. Rapporter om hot mot kinesiska butiksinnehavare,
vandalisering mot kinesisk egendom och några fall av misshandel har
förekommit under 2007.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Information om situationen för homo-, bi- och transsexuella är bristfällig.
Enligt uppgift bildades, som en reaktion mot polistrakasserier på slutet av
1990-talet, ett par olika organisationer för att tillvarata homosexuellas
rättigheter. Eventuellt kan lagen som förbjuder "omoralisk tillfredsställelse av
sexuella begär" användas mot homosexuella. Grundlagens formulering om
förbud mot diskriminering nämner inte uttryckligen sexuell läggning.
18. Flyktingars rättigheter
Mongoliet har inte ratificerat FN:s flyktingkonvention och landet saknar
flyktinglagstiftning. Regeringen samarbetar dock med UNHCR och andra
humanitära organisationer för att bistå flyktingar och respekterar enligt dessa i
praktiken vissa av de viktigare principerna i flyktingkonventionen. Formell
asylprocedur saknas dock, liksom begreppet flyktingstatus. Mongoliska

myndigheter har enligt uppgift sedan 2005 hjälpt ett par hundra nordkoreanska
flyktingar att nå Sydkorea. Tidigare överlämnades nordkoreanska flyktingar,
som korsat gränsen från Kina, till kinesiska myndigheter.
19. Funktionshindrades rättigheter
Situationen för funktionshindrade liknar den som finns i många andra fattigare
utvecklingsländer. Staten ger ett visst understöd till enskilda och erbjuder
skattelättnader till arbetsgivare som anställer funktionshindrade.
Tillgängligheten av samhällelig service är dock begränsad och existerande
lagstiftning på området uppvisar fortfarande brister. Den nationella
kommissionen för mänskliga rättigheter (NHRCM) konstaterade i sin rapport
2007 att budgetallokeringen är långt ifrån tillräcklig för att funktionshindrade
ska kunna ges det stöd och skydd de enligt lag är berättigade till.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer kan verka fritt och det finns en mängd MRrelaterade
organisationer i Mongoliet, av vilka många fokuserar på kvinnors
rättigheter. Dessa organisationer för dock fram kritik mot bristande
transparens, dialog och information från regeringens sida.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Mongoliet samarbetar med FN:s högkommissarie för de mänskliga
rättigheterna och andra FN-organ för att främja mänskliga rättigheter. De
många givarna, inklusive Asiatiska utvecklingsbanken, Världsbanken och
Europeiska Unionen fokuserar på fattigdomsbekämpning, utbildning och
hälsa. De tre enskilt största bilaterala givarna är USA, Japan och Tyskland.
Prioriterade områden är utvecklande av MR-mekanismer och demokratisk
samhällsstryning. Enskilda organisationer spelar en stor roll när det gäller att
föra denna process framåt. En vidareutveckling av den privata sektorn är ett
annat prioriterat område som i det längre perspektivet anses ha stor betydelse
för fattigdomsbekämpning.

Det svenska utvecklingssamarbetet med Mongoliet, som uppgått till mellan 15
och 30 miljoner kronor årligen under 2000-talet , ska enligt regeringsbeslut
2007 fasas ut och upphöra senast 2010. Utvecklingssamarbetet har syftat till att
bekämpa fattigdomen genom stöd till reformprocesser och utveckling av
institutioner som främjar en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga
rättigheter. Insatserna har i huvudsak genomförts i form av tekniskt samarbete
bundet till svenska resurser inom områden där Sverige har spetskompetens och
där det finns en mongolisk efterfrågan. Huvudsakliga samarbetsområden av
relevans för MR-frågor har varit reformutveckling inom offentlig förvaltning
samt integrering i samhället av utsatta grupper. Stöd i form av
kapacitetsutveckling ges också till den 2001 inrättade nationella kommissionen
för mänskliga rättigheter i Mongoliet (NHRCM).

Mänskliga rättigheter i Kina 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Kina är en enpartistat som saknar fria val. Politisk opposition är inte tillåten.
Yttrandefriheten, pressfriheten, organisationsfriheten och religionsfriheten är
starkt begränsade. Samtidigt har, i ett historiskt perspektiv, stora framsteg
gjorts framförallt beträffande de ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna. Mellan 200 och 300 miljoner människor har lyfts ur fattigdom
sedan de ekonomiska reformerna inleddes för snart trettio år sedan.
Människors handlingsutrymme inom den privata sfären har vidgats betydligt.
En successiv modernisering av rättssystemet har kunnat iakttas under
reformperioden.
Tillämpningen av dödsstraffet i Kina är fortsatt mycket omfattande. Högsta
domstolen återtog i januari översynen av samtliga provinsdomstolars
dödsdomar. Avsikten med reformen är att harmonisera rättstillämpningen och
få till stånd en minskning av antalet dödsdomar. Högsta domstolen uppgav i
september, utan att presentera siffror, att antalet dödsdomar sjunkit avsevärt
under året. FN:s specialrapportör för tortyr konstaterade vid sitt besök i Kina i
slutet av 2005 att bruket av tortyr är utbrett, trots att det är förbjudet enligt
kinesisk lag. De senaste åren har dock en rad initiativ lanserats för att minska
förekomsten av tortyr. Frihetsberövanden utan rättegång är fortsatt vanligt
förekommande. Uppgifter förekommer om att sådana frihetsberövanden också
sker för att ’rensa upp’ i Peking inför OS 2008.
Flera människorättsorganisationer menar att statens kontroll över media,
inklusive över internet, har ökat under de senaste åren. Likaså förekommer
rapporter om ett hårdare klimat för människorättsförsvarare och
frivilligorganisationer. Trots kontroll och censur har samtidigt

samhällsdebatten helt andra förutsättningar i dag än för några årtionden sedan.
En mångfald av medier har vuxit fram med hundratals tv-kanaler och tusentals
tidningar. I Kina finns 172 miljoner Internetanvändare och snart 100 miljoner
bloggare. För att uppfylla sitt löfte om rapporteringsfrihet under OS har Kina i
år infört temporära lättnader i kontrollen av utländska journalister.
Undersökningar om reglernas genomslag ger en blandad bild där vissa uppger
att rapporteringssitutionen förbättrats, medan andra framhäver fortsatta
ingrepp i strid mot reglerna.
År 2004 skrevs statens skydd av medborgarnas mänskliga rättigheter in i Kinas
konstitution och vid årets partikongress inkluderades en skrivning om
mänskliga rättigheter i kommunistpartiets stadgar. Rättsväsendet reformeras
kontinuerligt och regeringens uttalade ambition är att Kina ska utvecklas mot
en rättsstat med ökat iakttagande av mänskliga rättigheter. President Hu Jintao
uppmärksammade vikten av rättsstatsprinciper i den politiska rapporten till
partikongressen. Den reviderade advokatlag som antogs i oktober 2007
stadfäster vissa grundläggande advokaträttigheter såsom t.ex. rätten att träffa
en klient i ett tidigt skede. Det rådande politiska systemet och en utbredd
korruption begränsar dock möjligheterna för en utveckling mot verklig
rättssäkerhet.
Den ekonomiska utvecklingen har medfört ökade klyftor i det kinesiska
samhället, bl.a. mellan stad och landsbygd respektive mellan utvecklade
kustregioner och fattiga inlandsprovinser. Under president Hu Jintao försöker
regeringen bemöta detta genom att främja en mer balanserad
utvecklingsmodell och att skapa ett s.k. harmoniskt samhälle, bland annat
genom satsningar på vård och utbildning och viss social trygghet. Denna
ambition sker bl.a. mot bakgrund av de senaste årens tilltagande sociala
spänningar. Varje år äger tiotusentals protester och missnöjesyttringar rum runt
om i Kina. Dessa sk massincidenter har ytterst sin grund i den rätts- och
maktlöshet som många kineser upplever; men kan också ses som ett tecken på
ett ökat rättsmedvetande hos den kinesiska allmänheten.

Kommunistpartiets ambition är att under överskådlig tid fortsätta att leda
landet. I ett s.k. vitpapper som kommunistpartiet publicerade i november 2007
framhålls partiets ledarskap som garant för Kinas socialistiska modernisering,
nationella enighet, sociala harmoni och stabilitet. Samtidigt som rättssystemet
reformeras och den ekonomiska liberaliseringen fortgår sätter bristen på
politiska reformer gränser för rättssäkerheten och främjandet av mänskliga
rättigheter. En grundläggande fråga är om partiet förmår utveckla de
samhällsbärande institutionerna i samma takt som samhället i övrigt förändras.

implementera åtaganden enligt konventionen liksom procedurer för
bedömning av flyktingstatus saknas.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Kina har ratificerat fem av FN:s åtta centrala konventioner för mänskliga
rättigheter: konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR), konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD), kvinnokonventionen (CEDAW) men inte dess fakultativa protokoll
om enskild klagorätt, barnkonventionen (CRC) inklusive dess fakultativa
protokoll om handel med barn (protokollet om barn i väpnade konflikter har
undertecknats, men inte ratificerats), samt tortyrkonventionen (CAT) men inte
dess fakultativa protokoll om förebyggande av tortyr. Kina har lämnat
reservationer till samtliga ratificerade konventioner. I fråga om de två
konventioner som öppnades för undertecknande under 2007, så har Kina
undertecknat konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
men inte konventionen mot påtvingade försvinnanden.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tortyr är uttryckligen förbjudet enligt kinesisk lag. Den kinesiska definitionen
av tortyr omfattar dock endast fysiskt våld och inte psykisk tortyr. Omfattande
vittnesmål tyder på att såväl fysisk som psykisk tortyr är vanligt
förekommande, särskilt på landsbygden och i fattigare provinser. Vanliga
tortyrmetoder inkluderar bland annat elchocker, fjättrande i obekväma
positioner, isolering och misshandel. FN:s specialrapportör för tortyr, Manfred
Nowak, konstaterade efter sitt besök i november 2005 att bruket av tortyr är
utbrett i Kina. Samtidigt noterades en viss minskning, framförallt i städerna.
För att reducera bruket av tortyr har ett flertal initiativ lanserats under de
senaste åren. Regler har utfärdats som förbjuder användningen av bevis som
utverkats genom tortyr. För att förhindra framtvingade bekännelser har
ministeriet för allmän säkerhet på vissa håll infört ljud- och filminspelning av
polisförhör i utredningar som rör mord eller organiserad brottslighet eller då
dödsstraff ingår i straffskalan.

Kina har undertecknat, men ännu inte ratificerat, konventionen om civila och
politiska rättigheter (ICCPR). Någon tidtabell för ratifikation finns ännu inte,
trots att frågan har beretts under ett flertal år av olika ministerier och
fackorgan. För att leva upp till förpliktelserna i ICCPR skulle Kina tvingas
genomföra omfattande reformer av nuvarande lagstiftning. De två fakultativa
protokollen till ICCPR har inte undertecknats eller ratificerats.
Kina har inte undertecknat eller ratificerat Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen (ICC). Flyktingkonventionen liksom det tillhörande
protokollet från 1967 har ratificerats, men nationell lagstiftning för att

I maj 2006 valdes Kina in i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Kinas mandat är
tre år. Kina har i rådet bland annat drivit frågan om begränsat utnyttjande av
instrumentet med landspecifika resolutioner. Landet har också argumenterat
för att begränsa möjligheterna för företrädare för det civila samhället och
enskilda organisationer att närvara vid rådets möten.

Den kinesiska befolkningen har ökat från 500 miljoner år 1950 till 1,3
miljarder år 2006. Den så kallade ettbarnspolitiken introducerades 1979 i syfte
att stävja den snabba befolkningstillväxten. Familjeplaneringslagen ger alla
medborgare rätt att ha barn men utgår ifrån att endast gifta par begagnar denna
rätt. Frivillighet uppges officiellt vara grunden för politiken. Stadsbor får
normalt endast ha ett barn medan landsbygdsbefolkningen i många provinser
tillåts skaffa ett andra barn om det första är en flicka. Ett flertal andra undantag
från ettbarnsregeln finns: om båda parterna i ett äktenskap är från

ettbarnsfamiljer har de rätt att skaffa två barn, liksom om det första barnet är
funktionshindrat. Personer som tillhör etniska minoriteter får skaffa upp till
fyra barn. För tibetaner finns inga begränsningar. Enligt regeringen tillåts
familjer som redan har ett barn dessutom adoptera ett barn från barnhem.
Enligt FN:s befolkningsstatistik föds i dag i snitt 1,6 barn per kvinna i Kina.
Överträdelser mot familjeplaneringspolitiken bestraffas med avgifter som kan
vara betydande och ibland uppgå till flera årslöner. Oroligheter bröt ut i
Guanxi i maj 2007 då lokala myndigheter anklagades för att godtyckligt
avgiftsbelägga familjer som bröt mot familjeplaneringspolitiken.
Familjplaneringslagen förbjuder tvångsaborter och tvångssteriliseringar. Enligt
rapporter från människorättsorganisationer är det emellertid relativt vanligt att
kvinnor som fött ett eller flera barn uppmuntras eller i vissa fall tvingas att
sterilisera sig.
Enligt officiella kinesiska siffror föds 119 pojkar på 100 flickor i Kina (den
högsta proportionen pojkar i världen). För andra barnet var siffran 151,9
pojkar mot 100 flickor. Enligt International Planned Parenthood Federation
görs årligen omkring sju miljoner aborter i Kina varav ca 70 procent avser foster
med kvinnligt kön. Enligt Familjeplaneringskommissionen är könsbestämda
aborter förbjudna i Kina, men Nationella Folkkongressen avslog år 2006 ett
lagförslag om att förbjuda könsbestämda aborter. Ettbarnspolitiken har varit
föremål för viss diskussion i Kina under senare år. I juli 2007 rapporterade
dock officiell media att familjeplaneringspolitiken kommer att ligga fast tills
vidare.
4. Dödsstraff
Bruket av dödsstraff är mycket omfattande i Kina, men den kinesiska
regeringen offentliggör inte antalet avkunnade eller verkställda dödsdomar.
Enligt Amnesty utfärdade Kina 2790 dödsdomar under 2006. Uppgifterna är
baserade på uppgifter i kinesisk press. Enligt kinesiska akademiska
uppskattningar kan dock det verkliga antalet under senare år ha varit omkring

10 000 avrättningar per år. Organisationen Dui Hua Foundation bedömer att
antalet dödsstraff har sjunkit de senaste åren, till ca 7 000 under 2006, och
företrädare för Högsta domstolen har uppgett att antalet utdömda dödsstraff
2006 var det lägsta på över ett decennium. Dödsstraff ingår i straffskalan för 68
olika brott, vilka utöver våldsbrott också inkluderar ett stort antal ekonomiska
brott. Regeringen har bl.a. i samtal med Sverige hävdat att dödsstraff inte
utdömts under senare år för flera av dessa brott. Dödstraff får inte utdömas till
barn under 18 år. Få opinionsundersökningar om kinesers syn på dödsstraffet
är kända. Den kinesiska regeringen har vid olika tillfällen uppgett att
dödsstraffets avskaffande är ett mål, om än på mycket lång sikt. Detta
bekräftades t.ex. i mars 2007 när Kina i FN:s råd för mänskliga rättigheter gick
i svaromål på utrikesminister Carl Bildts kritik om bruket av dödsstraff i Kina.
Högsta domstolen har fr.o.m. januari 2007 återtagit översynen av samtliga
provinsdomstolars dödsdomar. Beslutet innebär en återgång till tidigare
ordning som övergavs i början av 80-talet, då Högsta domstolen delegerade
översynsmandatet till lägre instans. Avsikten med reformen är att harmonisera
rättstillämpningen och att få till stånd en minskning av antalet dödsdomar.
Översynsprocessen sker av en panel om tre domare som huvudsakligen förlitar
sig på skriftlig dokumentation, även om möjlighet finns för den åtalade och
dennes advokat att göra en muntlig framställning inför domstolen. Reformen
innebär en påtagligt ökad arbetsbörda för Högsta domstolen. Tre nya kammare
har upprättats och rekrytering pågår av 300 kvalificerade domare. Högsta
domstolens vice ordförande uppgav i september 2007 att antalet dödsdomar
sjunkit avsevärt sedan översynen återtagits och att en stor andel av de
dödsdomar som granskats under årets första sju månader inte hade godkänts.
Denna bild bekräftades under de samtal som Sveriges ambassadör för
mänskliga rättigheter, Jan Nordlander, hade med företrädare för Högsta
domstolen i slutet av november 2007. Enligt kinesiska akademiker kan
översynsreformen förväntas leda till en minskning av antalet utdömda och
verkställda dödsdomar med 20-30 procent. Det är dock för tidigt att i dagsläget
dra några långtgående slutsatser om reformens effekter.

Kinas vice hälsominister Huang Jiefu bekräftade i december 2005 att
omfattande handel med organ från avrättade fångar förekommer i Kina.

har viss möjlighet att överklaga ett sådant beslut men i praktiken är detta sällan
framgångsrikt.

Handel med organ är förbjuden i Kina och organdonationer får enligt gällande
regelverk endast ske på frivillig grund med donatorns eller anhörigas samtycke.

Omskolning genom arbete förenar kroppsarbete med ideologisk skolning och
syftar till att förändra beteenden som betraktas som olämpliga, exempelvis
narkotikamissbruk, prostitution eller oliktänkande. Aktivister, petitionärer,
Falun Gong-utövare , migrantarbetare eller religiösa ledare kan sändas till
arbetsläger utan rättegång med hänvisning till att de har stört den allmänna
ordningen. Även befolkningen i minoritetsområden, framförallt Xinjiang och
Tibet, lär enligt uppgift drabbas oproportioneligt hårt av administrativa
frihetsberövanden, i synnerhet i anslutning till religiösa högtider.

Ett nytt regelverk, med krav på donatorns skriftliga medgivande, infördes i juli
2006 i ett försök att skräpa rutinerna och transparensen kring organdonationer.
Uppgifter om i vilken mån de nya reglerna tillämpas har dock inte kunnat
inhämtas. Enligt uppgifter i statlig media i oktober 2007 ska Kinas
läkarförbund i samband med WMA:s (World Medical Association)
generalförsamling i år ha utlovat att organtransplantationer från fångar endast
ska ske till familjemedlemmar.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Politiskt relaterade brott finns samlade i strafflagens kapitel om ’hot mot
statens säkerhet’, och flera av dem kan föranleda dödsstraff. Dua Hua
Foundation uppgav i november 2007 att antalet arresteringar p.g.a. ’hot mot
statens säkerhet’ enligt officiell statistik hade ökat från 296 personer under
2005 till 604 personer under 2006. Personer som döms för exempelvis
regimkritik eller försök till splittring av nationen får ofta långa fängelsestraff.
Frihetsberövanden utan rättegång (s.k administrativt frihetsberövande)
fortsätter att vara vanligt förekommande i Kina. Enligt uppgifter lämnade i
samband med dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och Kina i
september 2006 fanns då ca 250 000 personer administrativt frihetsberövade
inom ramen för systemet med anstalter för ’omskolning genom arbete’ (reform
through labour, RTL). Administrativa frihetsberövanden kan vara upp till tre
år med ett års möjlig förlängning. Beslut om frihetsberövande fattas av
kommittéer under polismyndigheterna på länsnivå, inte av domstol. Även
minderåriga från 14 års ålder kan bli föremål för administrativt
frihetsberövande. Uppgifter har förekommit under 2007 om att administrativa
frihetsberövanden används för att ’rensa upp’ Peking inför OS. Den anklagade

Inför viktiga partimöten och nationella folkkongressens årliga sammanträden
görs regelmässigt ett stort antal tillfälliga frihetsberövanden. Den maximala
tiden för denna typ av frihetsberövanden är 20 dagar. Enligt bl.a. Human Rights
Watch och ett antal MR-aktivister ska omfattande arresteringar ha skett
veckorna innan 2007 års partikongress.
En översyn i syfte att reformera systemet med administrativt frihetsberövande
inleddes för några år sedan. Ett lagförslag har utarbetats för att reglera systemet
med omskolning genom arbete (Illegal Behaviour Correction Law) men dess
innehåll är ännu okänt.
I ett öppet brev till folkkongressen och regeringen efterfrågade 69 kinesiska
akademiker i december 2007 ett omedelbart avskaffande av systemet med
omskolning genom arbete. Akademikerna framhävde att systemet inte var
utformat för att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter och var
oförenligt med konstitutionen.
Enligt rapporter från Human Rights Watch och Geneva Initiative on Psychiatry
förekommer även tvångsmässig intagning av oliktänkande och
Falungongutövare på psykiatriska institutioner, s.k. Ankang-kliniker.
Individens rörelsefrihet har ökat väsentligt i Kina sedan den ekonomiska
reformpolitiken inleddes i slutet av 70-talet. Planministeriet aviserade i augusti

2001 att systemet med boenderegistrering (hukou) skulle avskaffas senast år
2006. Systemet är dock fortfarande i kraft, även om vissa lättnader har införts
för att möjliggöra den omfattande befolkningsförflyttningen. Personer som
saknar boenderegistrering där de vistas och arbetar lever under betydligt sämre
villkor än de som är registrerade. Personer registrerade i städer åtnjuter
dessutom generellt sett betydligt bättre villkor än de registrerade på
landsbygden. Ministeriet för allmän säkerhet uppgav i maj att systemet skulle
reformeras gradvis och folkkongressens stående utskott tillkännagjorde i
oktober 2007 att ett lagförslag ska diskuteras när omständigheterna är de rätta.

intresse. Vissa förbättringar sker genom den reviderade advokatlag som antogs
av folkkongressens stående utskott i oktober 2007. Ändringarna träder i kraft i
juni 2008, och innebär att grundläggande advokaträttigheter såsom tillgång till
samtliga dokument i ett fall, rätt att träffa en klient i ett initialt skede i
processen samt immunitet från straffrättsligt ansvar för vad som sägs i rätten
för första gången slås fast. Trots lagändringarna har återkommande rapporter
de senaste åren vittnat om ett hårdnande klimat för kinesiska advokater,
inklusive flera fall där advokater som påtalat maktmissbruk och korruption
eller förespråkat mänskliga rättigheter, har utsatts för trakasserier eller åtalats.

Under de senaste åren har det blivit betydligt lättare för kineser att resa
utomlands, även om reserestriktioner fortfarande förekommer för vissa
yrkeskategorier, exempelvis poliser. World Tourism Organisation räknar med att
den kinesiska utlandsturismen kommer att öka och att närmare 100 miljoner
kineser kommer att resa utomlands år 2020.

Rättssystemet kan inte anses vara självständigt i förhållande till den politiska
makten. Grundlagen slår fast att Kina ska vara ett socialistiskt land styrt genom
lag (dvs rule by law, snarare än rule of law). Vikten av rule of law har dock
slagits fast av kinesiska ledare vid ett flertal tillfällen, bl.a. av president Hu
Jintao i den politiska rapporten till årets partikongress. Genom sin kontroll över
statsapparaten har kommunistpartiet ett stort inflytande över domstolarna och
politiska ingrepp i rättsprocesser förekommer, särskilt i politiskt känsliga fall.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Kina saknade i stort sett ett rättssystem vid kulturrevolutionens slut, men sedan
dess har en omfattande utveckling skett. Den kinesiska regeringens uttalade
mål är att Kina ska utvecklas i riktning mot en rättsstat med ökat iakttagande
av mänskliga rättigheter. Ett omfattande lagstiftningsarbete pågår och nya
rättsinstitutioner har etablerats. I Kina finns i dag närmare 200 000 domare,
lika många åklagare och mellan 120 000-175 000 advokater. Trots framstegen
finns fortfarande omfattande brister såsom långa häktningstider, sen tillgång till
juridiskt ombud och utbredd förekomst av tortyr. Endast ca 30 procent av alla
åtalade får enligt uppgift tillgång till advokat eller rättegångsbiträde. En
överväldigande majoritet av de som åtalas för brott blir fällda.
Framväxten av ett fristående advokatväsende har spelat en viktig roll för att
stärka såväl rättssystemet som rättssäkerheten i Kina. Samtidigt ger kinesisk lag
fortfarande försvarsadvokater en begränsad roll. Insynen i förundersökningen
är exempelvis mycket liten och advokaten träffar ofta sin klient för första
gången i rättssalen. Enligt artikel 306 i strafflagen ges polisen möjlighet att
gripa och anhålla en advokat som misstänks agera emot myndigheternas

Parallellt med det ordinarie rättssystemet finns ett traditionellt kinesiskt system
som bygger på skriftliga klagomål, s.k. petitioner. Medborgare som upplever att
deras rättigheter blivit kränkta av en myndighet har rätt att lämna in ett
klagomål till särskilda kontor som finns över hela landet, inklusive på central
nivå i Peking. Enligt uppgift lämnades 12,7 miljoner petitioner in under 2005
medan endast 0,2 procent av registrerade petitioner besvarades. Varje år
förekommer rapporter i media om polisvåld och tvångsdeportering av
människor som köar för att lämna in sina klagomål. Den 1 augusti trädde nya
föreskrifter i kraft för att förstärka petitionssystemet. Ansvariga myndigheter
på alla nivåer åläggs skyldighet att besvara klagomål, och om de inte följs upp
kan ansvariga chefstjänstemän avskedas.
Bristerna i det traditionella petitionssystemet i kombination med ett successivt
ökande rättsmedvetande hos allmänheten har bidragit till att fler och fler i dag
använder sig av det moderna rättssystemet för att försvara sina rättigheter.
Samtidigt råder fortfarande en utbredd känsla av makt- och rättslöshet hos en

stor del av Kinas befolkning, vilket bland annat resulterar i så kallade
massincidenter och sociala oroligheter. Enligt ministeriet för allmän säkerhet
ägde uppemot 87 000 sådana massincidenter rum under 2005. Motsvarande
siffra för tio år sedan var ca 10 000. Det finns olika uppgifter om hur en
’massincident’ definieras. De utlöses ofta av omfattande miljöförstöring eller
tvister om mark som tvångsinlösts utan tillräcklig ersättning.
7. Straffrihet
Trots Högsta domstolens och åklagarämbetets åtgärder mot tortyr förekommer
straffrihet för många av de poliser och tjänstemän som gör sig skyldiga till
övergrepp. På grund av korruption och politiska hänsyn får ofta även högre
ledare och deras familjer i praktiken straffrihet. Missnöjet med den omfattande
förekomsten av korruption i samhället är utbredd. Kinas högsta politiska
ledning framhåller behovet av krafttag mot korruptionen och ett flertal
utbildningskampanjer har lanserats i syfte att stärka partiets styrande förmåga.
Frågan uppmärksammades också i president Hu Jintaos tal inför den 17:e
partikongressen 2007. Tjänstemännens individuella ansvar betonas allt mer och
en ökning kan noteras under de senaste åren vad gäller antal dömda – i bland
även avrättade – högre partifunktionärer till följd av just korruptionsbrott.
Enligt Högsta domstolen fälldes 825 regeringstjänstemän ovanför länsnivå för
korruptionsbrott under 2006.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den kinesiska författningen garanterar allmän åsikts-, yttrande-,
tryck-, förenings-, mötes-, demonstrations-, och religionsfrihet. I praktiken är
emellertid alla dessa friheter inskränkta i varierande grad. I Reportrar utan
gränsers index över pressfriheten i världen år 2007 hamnar Kina på 163:e plats
av totalt 169 länder. Enligt samma organisation satt i september 32 journalister
och 52 s.k. internet-dissidenter i fängelse.
Organisationer som t.ex. Amnesty och Committee to Protect Journalists
rapporterar om att statens kontroll och inflytande över media, inklusive internet,
har ökat under de senaste åren. Generellt sett är kontrollen av media på

provinsiell och lokal nivå ännu hårdare än kontrollen av centrala medier. Till
särskilt känsliga ämnen hör t.ex. att i media ifrågasätta kommunistpartiets
maktmonopol, direkt kritisera det högsta ledarskapet, ifrågasätta en återförening
med Taiwan eller kinesisk överhöghet i Tibet eller Xinjiang. Ansvariga
myndigheter cirkulerar regelbundet detaljerade listor över tabubelagda
respektive rekommenderade ämnen till nyhetsredaktionerna. Lagens medvetet
otydliga definitioner av exempelvis statshemligheter uppmuntrar samtidigt till
självcensur. Det förekommer att journalister trakasseras, avskedas, får
tidsbegränsade yrkesförbud, hotas eller sätts i fängelse när de tänjt gränserna för
långt.
För att uppfylla sitt löfte om rapporteringsfrihet under OS har Kina infört nya
regler för utländska journalister under perioden januari 2007 t.o.m. den 17
oktober 2008: krav på lokala myndigheters tillstånd för rapportering har tagits
bort och utländska journalister får röra sig fritt i landet med undantag för
Tibet. Enligt en undersökning i höst av Foreign Correspondents’ Club of China
(FCCC) ansåg 43 procent av tillfrågade utländska journalister i Kina att
rapporteringssituationen förbättrats genom de nya reglerna medan 40 procent
upplevt inblandning (”interference”) i sin rapportering. Vidare ansåg 67
procent att Kina fortfarande inte uppfyllt sitt löfte om rapporteringsfrihet. I
slutet av oktober 2007 rapporterade FCCC till IOK om 16 fall av ingrepp i
strid mot reglerna under perioden augusti-oktober. De tillfälliga reglerna gäller
inte kinesiska journalister. Amnesty påpekar att reglerna introducerats samtidigt
som regeringen uppges slå ned hårt mot inhemsk media. Uppgifter
förekommer om att kommunistpartiet ska ha uppmanat kinesisk press till
försiktighet och ålagt den undvika OS-relaterade nyheter som kan ge Kina
”negativ publicitet”.
En ny lag som syftar till att förbättra Kinas förmåga att hantera olika
nödsituationer såsom naturkatastrofer m.m trädde i kraft den 1 november
2007. Lagen har uppmärksammats ur ett rättighetsperspektiv då den förbjuder
fabricering och spridning av falsk information (en kontroversiell skrivning som
förbjöd rapportering från katastrofer utan föregående tillstånd utelämnades
dock). Mediaorganisationer kan bestraffas med att förlora sina licenser.

Trots bristande pressfrihet är den kinesiska mediemarknaden mer varierad än
någonsin tidigare. Utbudet är enormt med hundratals TV-kanaler och tusentals
tidningar och tidskrifter. Tidigare har samtliga nyhetsmedia ägts direkt av staten
men under de senaste åren har olika experiment med begränsad privatisering
av media genomförts. Dessa nya förutsättningar har bidragit till framväxten av
en mer läsvänlig, och säljande, och i bland försiktigt undersökande, journalistik.
Samtliga publikationer underkastas dock fortsatt partiets kontroll. Utländska
TV-bolag tillåts sända i Kina till en mycket begränsad publik på hotell och i
bostadsområden med hög andel utlänningar. Trots förbud köper allt fler
kineser egen parabolutrusning och kan därmed ta del av de utländska
sändningarna. TV- och även vissa radiosändningar från utlandet utsätts
emellertid för störningar.
Statlig kontroll av internet tycks ha ökat under de senaste åren. Regler från
2005 stadgar att alla webbsidor måste registreras hos ministeriet för
informationsindustri. Bloggare och chattare ska registrera sig under sina
verkliga namn. Internetkaféer är skyldiga att installera övervakningssystem som
registrerar vilka webbsidor varje enskild användare har besökt. Reportrar utan
gränser släppte en rapport i oktober 2007 som bl.a. anger tolv exempel på
regeringsdirektiv från maj och juni 2006 riktade till webbportaler, vilka
beordras att rensa webbsidor från vissa nyheter eller ämnen.
Ett stort antal människor, enligt tidigare uppgift från BBC uppemot 50 000
personer, arbetar med att identifiera, censurera och stänga olämpliga webbsidor
samt styra samtalen i diskussionsfora på Internet. Alltmer finkalibrerade
filtreringssystem letar rätt på s k ’bannlysta ord’ i mejltrafik och på hemsidor.
Trots den kinesiska statens olika effektiva blockeringstekniker synes uppgiften
att begränsa informationsspridningen bli allt svårare för myndigheterna att
hantera. Enligt officiella siffror hade Kina i september 2007 omkring 172
miljoner internetanvändare. Antalet bloggare förväntades vid slutet av 2007
uppgå till 100 miljoner. Kina hade dessutom under 2006 uppskattningsvis 440
miljoner mobiltelefonanvändare som varje månad skickade omkring 20

miljarder sms. Internet och mobiltelefoni har bidragit till en massiv ökning av
tillgången på information och möjligheterna för diskussion i Kina under senare
år.
Mötes- och föreningsfrihet är fortsatt kringskuren, men antalet människor som
är med i en eller flera föreningar har ökat snabbt under de senaste åren. På
vissa områden, exempelvis inom miljö, kvinnors rättigheter, kulturminnesvård
och välgörenhet, finns många aktiva organisationer som kan betecknas som
relativt självständiga från statlig kontroll. Alla icke-statliga organisationer måste
registreras. Enligt officiella siffror har ca 346 000 frivilligorganisationer
registrerat sig. Eftersom detta förfarande är både omständligt och kostsamt
väljer många organisationer att i stället registrera sig som företag eller institut.
Detta beaktat varierar uppskattningarna om antalet oregistrerade
frivilligorganisationer i Kina från någon till ett par miljoner.
En debatt förs i samhället, i viss mån understödd av ledarskapet, om
frivilligorganisationernas roll. Från myndigheternas sida har man i ökande
utsträckning förlitat sig på frivilligorganisationernas arbete inom områden där
statliga insatser visat sig otillräckliga, exempelvis i fråga om skydd för utsatta
grupper som migrantarbetare, kvinnor, barn och personer med
funktionshinder. Trots behovet av frivilligorganisationer har många
organisationer rapporterat om skärpningar och inskränkningar i verksamheten
under de senaste åren. Ett antal icke-statliga organisationer har stängts ned och
vissa organisationer har varnats sedan myndigheterna ansett att de haft ett
alltför nära samarbete med internationella frivilligorganisationer.
Den kinesiska staten intar en repressiv hållning till otillåtna sammanslutningar,
särskilt sådana som av myndigheterna betecknas som sekter, till exempel Falun
Gong. Rörelsen bannlystes i juli 1999 och olagligförklarades i oktober samma
år med hänvisning till att den inte hade registrerats. Sedan bannlysningen av
Falun Gong har en omfattande medie- och samhällskampanj mot rörelsen
bedrivits. Tusentals Falun Gonganhängare uppges ha anhållits eller utsatts för
administrativa frihetsberövanden så som ’omskolning genom arbete’.

Religionsfriheten garanteras i konstitutionen i fråga om de fem religioner som
officiellt erkänns av den kinesiska staten: buddhism, taoism, islam,
protestantism och katolicism. Religionsutövning i olika former är på
frammarsch i Kina, och besöksfrekvensen har ökat påtagligt i tempel, kyrkor
och moskéer. Enligt tidigare uppgifter finns uppskattningsvis 100 miljoner
buddhister, 18 miljoner muslimer, 16 miljoner protestanter och 5 miljoner
katoliker i Kina. En kinesisk universitetstudie från 2007 uppskattar att det finns
ca 300 miljoner aktivt troende i Kina, varav 40 miljoner skulle vara kristna.
Kinesisk lagstiftning gör stor skillnad på registrerade och oregistrerade
samfund. Godkända och registrerade församlingar tillåts utöva sin religion,
men måste underkasta sig kontroll av statliga organ som bland annat
godkänner val av religiösa ledare och övervakar religionsutbildningen.
Ickesanktionerade religiösa samfund tolereras inte. Anhängare av katolska
underjordiska samfund och protestantiska s.k. huskyrkor utsätts regelbundet
för förföljelse och trakasserier.
Det officiella katolska samfundet i Kina erkänner inte påvens överhöghet och
kontakter med påven är förbjudna. Trots rådande meningsskiljaktigheter har en
trevande dialog inletts mellan Peking och Vatikanstaten under de senaste åren.
Påven skickade i somras för första gången ett öppet brev till Kinas katoliker
där Peking bl.a. uppmanas respektera Vatikanens rätt att utnämna biskopar.
Samtidigt efterfrågas dialog och försoning mellan det officiella och de
underjordiska katolska samfunden i Kina. I december utnämnde Peking en ny
biskop för Guangzhou som också hade godkänts av Vatikanen.
I Tibet och Xinjiang förekommer det att religiösa uttryck tolkas som
’separatism’ och försök att splittra landet. Eftersom den kinesiska staten
betraktar separatism som ett hot mot landets säkerhet, inskränks
religionsfriheten i dessa områden allvarligt i vissa avseenden (se avsnitt 16).

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Folkrepubliken Kina är formellt en flerpartistat men i praktiken en enpartistat
som präglas av kommunistpartiets maktmonopol. Kommunistpartiet har 73
miljoner medlemmar, medan övriga åtta registrerade partier tillsammans
uppges ha drygt 700 000. Kvinnor är underrepresenterade i det politiska
systemet. Knappt 20 procent av kommunistpartiets medlemmar är kvinnor.
Nationella val förekommer inte. Offentlig opposition mot kommunistpartiets
maktmonopol bemöts repressivt och kan leda till långa fängelsestraff. CDP
(China Democracy Party) bildades 1998 för att registreras som politiskt parti,
men har varit föremål för förtryck sedan dess.
Regeringen publicerade för första gången i november 2007 ett
policydokument, ett s k vitpapper, om landets politiska system. I dokumentet
anges kommunistpartiets ledarskap vara en garant för Kinas modernisering,
nationella enighet, sociala harmoni och stabilitet. Det uppges även att 31 000
personer som inte är medlemmar i kommunistpartiet innehar
regeringspositioner från länsnivå och uppåt (bl.a. ministrarna för hälsa och
vetenskaplig utveckling). Hösten 2007 har signaler getts om att fler
ickemedlemmar ska erbjudas framträdande offentliga ämbeten.
Enligt författningen utövas den högsta makten i den kinesiska statsbildningen
av den nationella folkkongressen (NPC), men den verkliga makten finns
samlad i kommunistpartiet, och främst i politbyråns stående utskott. Hu Jintao,
Kinas president, är samtidigt kommunistpartiets generalsekreterare och
ordförande i militärkommissionen. Kommunistpartiets starka ställning bygger
dels på att författningen föreskriver att Kina är en socialistisk stat med
’deltagande från alla demokratiska partier under ledning av kommunistpartiet’,
dels på en leninistisk statsuppbyggnad där parti och stat verkar i en parallell
struktur på alla administrativa nivåer i samtliga myndigheter och statligt ägda
företag. Kommunistpartiets, och därmed i praktiken landets, högsta beslutande
organ är partikongressen som hålls vart femte år. Kongressen lägger fast
politiken fram till nästa kongress och utser den centralkommitté som ska leda
landet under samma tidsperiod. Centralkommittén utser i sin tur politbyrån
och dess nio man starka (ingen medlem har hittills varit kvinna) stående

utskott. Partiets sjuttonde kongress hölls mellan den 15 och 21 oktober 2007.
President Hu Jintao fick förnyat mandat, och hans teori om ’vetenskaplig
utveckling’ skrevs in i partistadgarna. Likaså inkluderades för första gången en
skrivning om mänskliga rättigheter.

antällningsavtal som kommer att träda i kraft den 1 januari 2008. Lagen
förstärker i vissa avseenden arbetstagares rättigheter, bl.a. genom att göra
skriftliga anställningsavtal obligatoriska, begränsa möjligheterna till
tidsbegränsade avtal samt reglera villkoren för uppsägning i större utsträckning.

På gräsrotsnivå hålls vart tredje år sedan 1988 s.k. byval, vilka utgör direkta val
till verkställande organ, s.k. bykommittéer. Enligt officiella uppgifter från 2007
har ca 500 miljoner personer i 624 000 byar deltagit sedan systemet infördes.

Det statliga fackföreningsmonopolet ACFTU:s (All China Federation of Trade
Unions) kvarstår däremot samtidigt som fackets roll förstärks och utvidgas. Det
kan noteras att lagen antogs i efterdyningarna av sommarens
tegelugnsskandaler i Shanxi- och Henanprovinserna där flera hundra arbetare,
varav många barn, hade hållits fångna under bedrövliga omständigheter. På ett
övergripande plan kan lagen ses som ett led i president Hu Jintaos ambition att
skapa ett ’harmoniskt samhälle’ för att bemöta de tilltagande klyftorna i det
kinesiska samhället.

Det genomsnittliga valdeltagandet uppgavs vara 80 procent. Samtidigt
hävdades att problem med korruption och röstmanipulering förekommit på
vissa håll. I motsats till de verkställande organen på högre nivåer kan personer
som inte är medlemmar i kommunistpartiet väljas till byordförande. Partiet har
dock inflytande över vem som tillåts kandidera och byordföranden är
dessutom underställd byns partisekreterare. I några utvalda städer har det
förekommit försök med direkta val till det verkställande organet på lägsta nivå,
de så kallade grannskapskommittéerna.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Kina har ratificerat fyra av ILO:s åtta kärnkonventioner: Equal Remuneration
Convention (nr 100), Minimum Age Convention (nr 138), Worst Forms of Child
Labour Convention (nr 182) samt Non-Discrimination, Employment and
Occupation (nr 111).
Kinesisk lagstiftning överensstämmer enligt ILO i huvudsak med innehållet i
dessa konventioner. Omfattande inskränkningar finns emellertid bl.a. i fråga
om mötesfrihet, rätten till kollektiva förhandlingar och rätten att organisera sig.
Nationell rätt förbjuder fria fackföreningar och saknar skydd för strejkrätten.
Strejker förekommer, liksom uppgifter om att strejker bemötts med våld.
Folkkongressens stående utskott antog sommaren 2007 en lag om

Arbetslösheten ges stor uppmärksamhet av den kinesiska regeringen. Officiellt
uppgår arbetslösheten i städerna till 4,1 procent men dessa siffror inkluderar
bara de personer som varit registrerade som arbetslösa i mer än tre år.
Undersysselsättningen på landsbygden är omfattande. Migrantarbetare som
kommer till städerna från landsbygden utgör en stor och särskilt utsatt grupp.
De uppges idag omfatta mellan 140 och 200 miljoner personer, och i Peking
utgör de enligt uppgift i december 2007 en knapp tredjedel av befolkningen.
Undermåliga arbetsförhållanden och olyckor på arbetsplatsen är ett utbrett
problem i Kina. Gruvolyckor med höga dödssiffror är vanligt förekommande,
och medförde enligt officiella siffror 4746 dödsfall under 2006. Regeringens
ambition är att 140 miljoner arbetare ska omfattas av en arbetsskadeförsäkring
år 2010. I juli 2006 omfattades ca 90 miljoner människor av försäkringen, varav
knappt 20 miljoner var migrantarbetare.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Kina har gjort stora framsteg på hälsoområdet sedan Folkrepubliken grundades
år 1949. De främsta anledningarna till detta är ökat generellt välstånd och
systematiska hälsokampanjer. Parallellt med denna positiva utveckling har
emellertid enskilda personers utgifter för sjukvård ökat. De offentliga

utgifterna för hälsa uppgick enligt WHO till 4,7 procent av BNP under 2004;
Samma år finansierades systemet till 38 procent av offentliga medel medan 62
procent kommer från privat håll. WHO:s index över finansiering av hälsovård
speglar en mycket ojämlik tillgång till vård hos olika inkomstgrupper i Kina.

ett växande antal avgifter för t.ex. skolböcker. Denna utveckling har lett till att
många barn, särskilt flickor, i familjer med låg inkomst tas ur skolan eller att
familjer skuldsätts. En genomsnittlig landsbygdsfamilj använder i dag drygt 30
procent av sin årsinkomst för att finansiera skolgång för barnen.

Tillgången till hälsovård skiljer sig framförallt mellan stad och landsbygd,
mellan kustområden och fattigare inlandsregioner, mellan olika
inkomstgrupper och mellan män och kvinnor. Uppemot två hundra miljoner
människor på den kinesiska landsbygden och ca hundra miljoner stadsbor
uppges sakna tillgång till hälsovård. Regeringen har konstaterat att statens
hälsoutgifter på landsbygden har varit för låga (30 procent av de samlade
statliga utgifterna för hälsovård) och utlovade i november 2007 att hela
landsbygdsbefolkningen år 2010 skulle omfattas av landets nya
hälsovårdsförsäkring.

Ett flertal initiativ har tagits under de senaste åren för att komma tillrätta med
dessa problem. Regeringen lovade 2006 att alla skolrelaterade avgifter på
landsbygden skulle tas bort under 2007, och meddelade i november 2007 att
alla avgifter för grundskolan i urbana områden ska avskaffas fr.o.m.
vårterminen 2008.

Fram tills för ett par år sedan var hiv/aidsfrågan fortfarande ett tabubelagt
ämne i kinesisk media. I dag har öppenheten kring hiv och aids ökat, men
kunskapsnivån är fortfarande mycket låg, vilket bidrar till att smittade ofta
stigmatiseras av sin omgivning. I den femårsplan som hälsoministeriet
presenterade 2005 ligger fokus på förebyggande arbete, bl.a. genom
informationskampanjer, ingripande mot högriskgrupper samt fri behandling
och anonyma hiv-tester. Enligt samstämmiga uppgifter från regeringen och
WHO finns i dag omkring 700 000 hiv-smittade i Kina, inklusive 85 000
människor som lever med aids.
12. Rätten till utbildning
Utbildningsnivån har höjts väsentligt sedan 1949. Läskunnigheten har ökat från
ca 10 procent till över 90 procent. Läskunnigheten är lägre bland kvinnor (86,5
procent) än bland män (95,1 procent). Generellt sett är tillgången till utbildning
i Kina betydligt bättre för stadsbefolkningen än för landsbygdsbefolkningen,
med undantag för den stora gruppen migrantarbetare. Regeringen uppgav i
mars 2007 att utgifterna för utbildning skulle öka med drygt 40 procent och
sannolikt nå 3 procent av BNP 2007. Formellt finns inget system med
skolavgifter under de nio obligatoriska skolåren, men i praktiken tar skolor ut

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den ekonomiska utvecklingen i Kina har medfört den i särklass största
minskningen av den totala globala fattigdomen i modern historia. Mellan 200
och 300 miljoner kineser har lyfts ur absolut fattigdom under de senaste 30
åren, och levnadsstandarden har höjts markant. Medan en tredjedel av
befolkningen levde i fattigdom 1990, så uppger FN att motsvarande andel idag
är en tiondel. I UNDP:s index över mänsklig utveckling hamnar Kina på plats
81 av totalt 177. År 2003 befann sig Kina på plats 104.
Samtidigt som många människor har fått det relativt sett bättre så ökar
inkomstklyftorna i det kinesiska samhället, och Kina tillhör idag de länder med
mest ojämnt fördelad förmögenhetsspridning (gini-koefficienten är 0,473).
Inkomstklyftor återfinns mellan stad och landsbygd, mellan utvecklade
kustregioner och fattiga inlandsprovinser, inom städer och mellan
befolkningsgrupper. Överlag har etniska minoritetsområden fått mindre del av
det ökande ekonomiska välståndet än övriga landet.
Kina saknar ännu ett utvecklat socialförsäkringssystem, även om försök pågår
för att införa ett sådant. Ungefär 22 miljoner stadsbor som är arbetslösa eller
oförmögna att arbeta erhåller ett bidrag som varierar mellan olika städer (i
Peking uppgick det 2007 till ca 300 kronor per månad och hushåll).
Regeringen meddelade i oktober 2007 att utgifterna för socialförsäkringar

fördubblats sedan 1998 till ca 400 miljarder kronor 2006.
Bostäder har under de senaste åren byggts i stor skala och bostadsstandarden
har höjts markant för stora grupper. Samtidigt har marknadsanpassningen av
hyror och bostadspriser inneburit betydande svårigheter för många familjer.
Människor som tvångsförflyttas i och med att deras bostäder rivs har rätt till en
ny bostad eller ersättning. Efterlevnaden av denna regel varierar dock och
protestaktioner till följd av att ingen eller bristfällig ersättning betalats ut är
vanligt förekommande. Ersättningen för exproprierad mark är ofta otillräcklig
och möjligheterna till juridisk prövning begränsas av korruption i
partistrukturer och rättsväsende. Ministeriet för landresurser har under 2006
gjort gällande att närmare 60 procent av markexproprieringen sker illegalt.
Människor har också förflyttats i samband med uppförande av OS-byggnader.
Uppgifter har förekommit om att 1,5 miljoner människor skulle ha
tvångsförflyttats. Kinesiska myndigheter har förnekat sådana uppgifter och
hävdar att 6037 hushåll ska ha omlokaliserats, och att samtliga ska ha erbjudits
motsvarande eller bättre bostäder.
År 2004 skrevs skyddet för privat egendom in i Kinas konstitution.
Folkkongressen antog i mars efter en flera år lång debatt en egendomslag som
ska skydda privat äganderätt. Lagen innebär emellertid ingen förändring
beträffande äganderätten till mark. All mark tillhör alltjämt staten, medan
lantbrukare ges brukanderätt och viss transfereringsrätt.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnors jämställdhet med män och rätten till lika lön garanteras i den
kinesiska författningen. En handlingsplan finns för perioden 2001-2010, som
identifierar mål till skydd för kvinnor inom områdena hälsa, utbildning,
lagstiftning/rättsskydd, miljö, ekonomi, förvaltning och beslutsfattande.

Diskriminering av kvinnor är förbjuden enligt kinesisk lag men en juridisk
definition av begreppet diskriminering saknas. Lagen föreskriver inte heller
vilka påföljder som gäller vid diskriminering. I augusti 2006 kommenterade
FN:s CEDAW-kommitté att betydande arbete återstår innan Kina lever upp till
förpliktelserna under FN:s kvinnokonvention (CEDAW).
Den traditionella preferensen för söner i kinesisk kultur, i kombination med
ökade skol- och vårdavgifter, har bidragit till att flickors och kvinnors tillgång
till utbildning och sjukvård försämrats under senare år. Könsbestämda aborter
är ett allvarligt problem. Bland övergivna barn och barn som lämnas till
barnhem är flickor i stor majoritet
Den kinesiska äktenskapslagen förbjuder våld i hemmet men definierar inte
närmare detta begrepp. Enligt uppgifter i kinesisk press förkommer våld i
uppskattningsvis 30 procent av alla familjer. Kvinnojourer drivs av det statliga
kvinnoförbundet All-China Women’s Federation (ACWF) och av olika
frivilligorganisationer. ACWF uppgav i november att 50 000 anmälningar tagits
emot under 2006 om våld i hemmet, vilket varit en ökning med 70 procent i
förhållande till tidigare år. ACWF tolkade detta som ett tecken på att kvinnors
medvetenhet om sina rättigheter har ökat.
Andelen kinesiska kvinnor i sysselsättning är hög jämfört med många andra
länder, men arbetslösheten är högre bland kvinnor och de tjänar vanligtvis
mindre än män. Andelen kvinnor i parti- och statsapparat är låg, särskilt på
högre nivåer.
Köp och försäljning av sexuella tjänster är olagligt i Kina, men till skillnad från
koppleri är dessa brott inte inkluderade i den allmänna strafflagen utan
betraktas som ordningsförseelser. Handel med kvinnor för äktenskap och
prostitution förekommer, såväl inom som från och till Kina, och det är ett
växande problem. Kombinationen av de snabbväxande städernas efterfrågan
på okvalificerad arbetskraft, utbredd undersysselsättning på landsbygden och
obalansen i födelsetal mellan kvinnor och män har skapat förutsättningar för
människohandel också inom landet. Enligt officiella siffror faller omkring 10

000 kvinnor och barn varje år offer för människohandel i Kina. UNICEF har
uppgett att en mer trolig siffra är omkring 150 000. Regeringen meddelade i
september 2007 att landets första nationella mekanism mot människohandel
ska etableras i form av en panel som ska rapportera direkt till regeringen. En
nationell handlingsplan mot människohandel utarbetas för åren 2008-12.
15. Barnets rättigheter
Kina tillträdde barnkonventionen 1992 och har i enlighet med konventionens
krav antagit en handlingsplan för barn avseende perioden 2001-2010 som
inkluderar mål inom områdena hälsa, utbildning, lagstiftning/rättsskydd och
miljö. FN:s kommitté för barnets rättigheter granskade under hösten 2005
Kinas tillämpning av barnkonventionen. Den kraftigt höjda levnadsstandarden
för många barn välkomnas, liksom att mer pengar satsas på att förbättra barns
tillgång till skola och sjukvård. Kommittén uppmärksammar samtidigt brister i
fråga om bl.a. tillgång till grundskola, reglerna för fängelsestraff och
frihetsberövande, diskriminering av särskilt utsatta barn samt tillämpningen av
lagarna mot könsbestämda aborter. Barn som föds utanför
familjeplaneringspolitikens ramar utgör en särskilt utsatt grupp. Enligt lag har
dessa barn inte rätt till skolgång eller föräldrarnas statliga sjukförsäkring.
Barn som är mellan 14 och 16 år kan dömas till livstids fängelse för särskilt
allvarliga brott såsom våldtäkt och mord, men lagen föreskriver att barnens
ålder ska beaktas då straffsatsen bestäms. Från och med 16 års ålder kan barn
dömas till fängelse även för mindre allvarliga brott. I januari 2006 utfärdade
Högsta domstolen nya riktlinjer enligt vilka utbildning snarare än fängelsestraff
ska prioriteras för unga brottslingar mellan 14 och 17 år. Högsta domstolen
fattade under 2006 vidare beslut om inrättande av speciella domstolar för att
pröva ärenden som rör minderåriga. Barn som fyllt 14 år kan tas i förvar
genom administrativt frihetsberövande.
Kinesisk lagstiftning förbjuder anställning av personer under 16 år och höga
böter kan utdömas för överträdelser. Barnarbete förekommer dock. En

reviderad lag om skydd av minderåriga trädde i kraft den 1 juni 2007 som
uttryckligen förbjuder barnarbete undantaget om staten föreskriver
annorlunda. Aga är förbjudet i skolor sedan 2006.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Kina har 55 officiella minoriteter som tillsammans utgör knappt tio procent av
landets befolkning. De flesta personer som tillhör olika minoriteter bor i de
sydvästra provinserna samt i Tibet, Qinghai, Xinjiang och Inre Mongoliet.
Representanter för Kinas minoriteter kvoteras in i politiken i de minoritetstäta,
nominellt autonoma regionerna, men är underrepresenterade i de nationella
politiska institutionerna. Endast ca sex procent av medlemmarna i
kommunistpartiet uppges tillhöra minoriteter. Den ekonomiska utvecklingen
har inte kommit minoritetstäta provinser till godo i samma utsträckning som
på andra håll i landet. Personer som tillhör minoriteter har generellt sämre
tillgång till utbildning och hälsovård. Den av myndigheterna uppmuntrade
inflyttning av etniska kineser, han-kineser, till traditionella minoritetsområden
har i många fall gjort de etniska grupperna till minoriteter i sina egna
ursprungsområden. Den snabba sinifieringen har uppmärksammats av flera
utländska människorättsorganisationer som ett hot mot minoriteters
traditionella kultur och religion, liksom mot minoritetsspråkens ställning.
I den till namnet autonoma regionen Tibet utgör tibetanerna, enligt officiella
siffror, 90 procent av befolkningen. Om däremot tillfälligt boende inkluderas,
blir fördelningen en annan. Uppskattningsvis är närmare 75 procent av
invånarna i huvudstaden Lhasa han-kineser. Andelen han-kineser växer också i
resten av Tibet. Kommunistpartiet kombinerar ökad inriktning på ekonomisk
utveckling med fortsatt kontroll av Tibet. Regeringen framhäver att Tibet haft
en ekonomisk tillväxt på över 12 procent sex år i följd.
Den kinesiska regimen betraktar uttryck för vördnad eller stöd för Dalai Lama
som riktade mot den officiella kinesiska politiken. Under 2007 dömdes flera
tibetaner till långa fängelsestraff för att ha efterfrågat Dalai Lamas återkomst

och oberoende för Tibet. Kontakter mellan tibetanska buddhister och Dalai
Lama – som gick i landsflykt 1959 – är förbjudna. Tibetansk kultur- och
religionsutövning kontrolleras strikt och utbildning i kinesiska prioriteras på
bekostnad av tibetanska. Tibetan Center for Human Rights har rapporterat att
andelen tibetanska tjänstemän inom förvaltningen i Tibet sjunkit betydligt
under senare år. Kontrollen över det tibetanska munkväsendet har stärkts
under 2007 genom ett nytt regelverk för val och utbildning av levande
reinkarnerade buddhor. Enligt de nya reglerna måste Peking godkänna en
reinkarnation innan denna kan anses som giltig. Ett flertal bedömare menar att
reglerna är direkt riktade mot Dalai Lama, vilket förnekas av Peking.
Enligt människorättsorganisation Tibetan Center for Human Rights and
Democracy fanns, vid utgången av 2006, 116 kända fall av tibetaner som var
fängslade av politiska eller religiösa skäl. Gedhun Choeki Nyima utsågs av Dalai
Lama för tolv år sedan till reinkarnationen av Panchen Lama, den näst viktigaste
religiösa gestalten efter Dalai Lama i tibetansk buddhism. Peking vägrade
godkänna utnämningen utan installerade istället en egen Panchen Lama.Gedhum
Choeki Nyima har inte setts till sedan 1995 trots upprepade förfrågningar från
internationellt håll, inklusive från EU.
De muslimska uigurerna utgör den största folkgruppen i den autonoma
regionen Xinjiang i nordvästra Kina. Enligt den senaste folkräkningen från år
2000 uppgick andelen uigurer i provinsen till 45 procent och de etniska
kineserna till 41 procent av befolkningen (vid Folkrepublikens grundande
utgjorde han-kineserna sex procent). Amnesty m.fl. uppger att uigurerna sedan
1980-talet varit föremål för systematiska och omfattande kränkningar såsom
godtyckliga frihetsberövanden och begränsningar av religionsfriheten.
Myndigheterna i Xinjiang uppgav förra året att ett tusental personer avtjänar
fängelsestraff med hänvisning till strafflagens kapitel om splittring av staten
eller hot mot rikets säkerhet. Även fredliga uttryck för etnisk identitet såsom
innehav av kassettband, affischer eller texter, har tolkats av domstol som
uttryck för separatism och lett till långa fängelsestraff. I januari 2007
attackerade kinesisk polis en bas i västa Xinjiang som uppgavs användas av

East Turkestan Islamic Movement (ETIM); 18 påstådda ETIM-medlemmarna
dödades. I november 2007 fälldes sex uigurer i domstol för terrorism, fem av
dem dömdes till dödsstraff.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Den kinesiska författningens kapitel om fri- och rättigheter saknar hänvisning
till sexuell läggning. Homosexualitet betraktades fram till 1997 som ett otillåtet
beteende som kunde leda till administrativt frihetsberövande och ’omskolning
genom arbete’. I dag är öppenheten kring homo- bi- och transsexualitet
betydligt större än för bara några år sedan, särskilt i större städer. Social
konservatism och traditionella värderingar präglar emellertid fortfarande det
kinesiska samhället. Rapporter om trakasserier mot HBT-personer
förekommer.
18. Flyktingars rättigheter
Kina har ratificerat FN:s flyktingkonvention men saknar ett fungerande
regelverk för asylprövning och bedömning av flyktingstatus. Många av de
rättigheter som stipuleras i flyktingkonventionen har, på grund av avsaknad av
flyktinglagstiftning, inte införlivats i kinesisk lag. Exempelvis gäller detta rätten
till arbete, skola och jämställd juridisk status.
Ett stort antal nordkoreaner beger sig varje år över gränsen in i Kina.
Uppskattningar om antalet varierar mellan 20 000 och närmare 300 000
personer. Enligt den kinesiska regeringen är samtliga ekonomiska migranter, en
tolkning som bl a ifrågasatts av FN:s specialrapportör för Nordkorea.
Utlämning av nordkoreanerna sker i enlighet med ett bilateralt utlämningsavtal
mellan Kina och Nordkorea. Enligt Amnesty överlämnade Kina under förra året
150-300 nordkoreaner per vecka utan att konsultera UNHCR.
19. Funktionshindrades rättigheter
En rad lagar inom olika områden syftar till att Kinas omkring 60 miljoner
funktionshindrade ska kunna åtnjuta sina rättigheter på olika områden.
Personer med funktionshinder har rätt till utbildning, arbete och särskilda
förmåner som till exempel gratis transport med kollektivtrafik. Personer med

funktionshinder diskrimineras emellertid fortfarande i fråga om t ex socialt
anseende, utbildning och arbete. Enligt officiell statistik lever nästan en
fjärdedel av Kinas funktionshindrade i extrem fattigdom. Flertalet är hänvisade
till sina familjer för sin försörjning.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Frivilligorganisationer måste registreras hos en befintlig institution vilket
omöjliggör formellt oberoende. Trots detta har allt fler journalister, jurister,
lärare och andra under de senaste åren engagerat sig i kampen för mänskliga
rättigheter, antingen organiserat eller enskilt. Flera människorättsorganisationer
har rapporterat att det växande antalet människorättsaktivister i Kina utsatts
för skärpta restriktioner och myndighetstrakasserier under de senaste åren.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Kina uppmuntrar till samarbete på rättsområdet, dels mellan kinesiska
institutioner och utländska motsvarigheter, dels mellan enskilda organisationer
och akademiska institutioner. Dessa kinesiska initiativ har mötts av ett växande
gensvar från EU och olika västländer.
Raoul Wallenberginstitutet (RWI) vid Lunds universitet, med eget kontor i
Peking, bedriver med stöd av Sida sedan 1996 utbildning och
kapacitetsutveckling i mänskliga rättigheter med olika kinesiska parter.
Verksamheten är i huvudsak inriktad på ett omfattande akademiskt samarbete
med ett antal kinesiska universitet, samt samarbete med åklagarmyndigheter på
central och lokal nivå. Sedan några år tillbaka stöder RWI en mastersutbildning
om bl.a. mänskliga rättigheter vid Pekings universitet. Sverige stödjer kampen
mot hiv och aids i Kina, bland annat i form av finansiellt stöd till WHO:s
policyarbete. Till detta samarbete är ett provinsiellt projektarbete knutet som
genomförs av Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet. Inom ramen för en
ambassadfond ges vidare stöd till ett antal enskilda organisationer som arbetar
med migrantarbetares rättigheter samt ett nätverk mot våld i hemmet.

EU genomför två gånger om året en dialog om mänskliga rättigheter med
Kina. Utöver EU bedriver ett tiotal länder formaliserade bilaterala dialoger om
mänskliga rättigheter med Kina. Sverige inledde 2006 årsvisa bilaterala
konsultationer om mänskliga rättigheter med Kina. Frågor om mänskliga
rättigheter utgör en viktig del av svensk Kinapolitik och stod t.ex. högt på
dagordningen vid det kinesiska statsbesöket i Sverige sommaren 2007

Mänskliga rättigheter i Demokratiska
Folkrepubliken Korea (Nordkorea) 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Demokratiska Folkrepubliken Korea har ett kollektivistiskt samhällsskick där
respekten för mänskliga rättigheter utsätts för grova, omfattande och
systematiska kränkningar. Nordkorea har en av världens mest repressiva
politiska regimer.
Enligt tillgängliga uppgifter utsätts politiskt oliktänkande för övergrepp. Det
finns ett system av arbetsläger samt anstalter för omskolning. Misshandel och
tortyr lär förekomma i arbetslägren. Intagna ska ha dött av bland annat svält
eller sjukdom. Uppgifter finns även om att avrättningar i lägren förekommer.
Förhållandena i de nordkoreanska fängelserna uppges vara svåra. Dödsstraff
tillämpas för fem olika brott.
Domstolsväsendet är i praktiken inte oberoende och dess funktioner utövas
inte för att skydda individen mot staten utan snarare för att skydda systemet
mot individen. I politiska mål förekommer det säkerhetsministeriet fastställer
straff istället för rättegång. Enligt uppgift fastställs även straff ibland även för
den berördes familj.
Statens kontroll av information är en hörnsten i samhällssystemet.
Yttrandefriheten är mycket begränsad och kritiska yttranden kan bestraffas. Alla
konst och kulturyttringar tjänar samhällssystemet och ingen fri debatt
förekommer, inte heller på det lokala planet.
Det politiska systemet innehåller inte någon mekanism som gör det möjligt för
folket att i praktiken förändra landets ledarskap. Den dominerande politiska

kraften är det statsbärande Koreanska arbetarpartiet. Parlamentet sammanträder korta perioder för att formellt godkänna de beslut som förberetts av
regeringen och partiet.
Officiellt råder full sysselsättning, men i praktiken finns troligen en utbredd
undersysselsättning i de delar av landet där den tunga industrin varit den
dominerande arbetsgivaren. Mobilisering av arbetskraft sker under sådana
former att det kan diskuteras om det faller under begreppet tvångsarbete.
Fackföreningarna saknar strejkrätt.
Sedan flera år beräknas bristerna i den nordkoreanska produktionen innebära
ett årligt underskott om ca 1 miljon ton livsmedel. Under 2007 tros detta
underskott genom internationellt bistånd ha täckts endast till ungefär hälften.
Även tillgången på konsumtionsvaror är knapp.
Uppgifterna i denna rapport är till stor del andra- och tredjehandsuppgifter
som inte kan beläggas genom oberoende uppföljning. Att rapportera om
förhållandena i Nordkorea är mycket komplicerat på grund av statsmaktens
strikta kontroll över all information, svårigheterna för utlänningar att komma i
kontakt med nordkoreanska medborgare och den begränsade rörelsefriheten i
landet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Nordkorea anslöt sig år 1981 till konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (ICCPR) samt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (ICESCR). Konventionen om barnets rättigheter (CRC)
ratificerades år 1990. År 2001 anslöt sig landet till konventionen om
avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW), dock med
flera reservationer
De fakultativa protokollen till konventionerna har inte undertecknats eller
ratificerats. Konventionen mot tortyr (CAT), konventionen om avskaffandet
av alla former av rasdiskriminering (CERD), konventionen om rättigheter för

personer med funktionshinder (CPD) och flyktingkonventionen med tillhörande
protokoll från 1967 har inte heller undertecknats eller ratificerats. Nordkorea
har inte undertecknat eller ratificerat Romstadgan för Internationella
brottmålsdomstolen (ICC).
Behandlingen av landets obligatoriska rapportering enligt dessa instrument har
föranlett anmärkningar på olika punkter. I slutet av 2006 ligger Nordkorea
efter sin i rapportering enligt ICCPR (med nästan fyra år), CEDAW (med ett
och ett halvt år) och CRC (med ett par månader).
År 2004 besöktes landet av FN:s kommitté för barnets rättigheter (CRC).
Nordkorea var 2003, 2004 och 2005 föremål för resolutioner i FN:s
kommission för mänskliga rättigheter (MRK, ersattes 2006 av FN:s råd för
mänskliga rättigheter) samt 2005 och 2007 även resolutioner i FN:s
generalförsamling. I enlighet med en rekommendation i 2004 års resolution i
MRK förordnades i juli samma år en särskild rapportör för Nordkorea. Den
särskilde rapportören har inte erkänts av Nordkorea eller tillåtits att resa in i
landet, men har haft informella konsultationer med Nordkoreas sändebud i
Genève. Rapportören avgav under 2005, 2006 och 2007 skriftliga rapporter till
FN:s råd för mänskliga rättigheter respektive till FN:s generalförsamling.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Politiskt oliktänkande eller individer som i annat avseende bryter mot
samhällssystemets regler utsätts enligt tillgängliga uppgifter för övergrepp. Ett
system av arbetsläger finns enligt uppgift ungefär tio mil nordost om Pyongyang.
Enligt andra uppgifter sänds oliktänkande också till ”sanatorier” för
omskolning efter ett administrativt förfarande, dvs utan domstolsprövning.
Enligt uppgift förekommer misshandel och tortyr i behandlingen av
oliktänkande och brottslingar. Många i arbetsläger ska ha dött av svält,
sjukdom eller andra umbäranden. Uppgifter finns om avrättningar i lägren,
såsom efter flyktförsök. Andra uppgifter pekar också på tvångsaborter som ett

systematiskt inslag i behandlingen av internerade. Uppgifter om dessa typer av
grava missförhållanden har inte kunnat kontrolleras, varför omfattningen är
osäker.
Uppgifter om fängelseförhållanden är också knapphändiga, men de rapporter
som finns talar om svåra förhållanden med kroppsliga bestraffningar, brist på
mat och undermåliga sanitära förhållanden. Regelmässig oberoende inspektion
av fängelseförhållanden tillåts inte.
FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna har i sin granskning av
Nordkoreas andra ICCPR-rapport (konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter) i augusti 2001 rekommenderat att enskilda fall av tortyr eller
misshandel undersöks av ett oberoende organ och att åtgärder vidtas för att
förbättra förhållandena för frihetsberövade.
I både Sydkorea och Japan finns misstankar om att medborgare kidnappats och
förts till Nordkorea för att fungera som språklärare eller för att utbilda
infiltratörer. Elva sådana fall avseende japanska medborgare bekräftades vid ett
toppmöte i september 2002 mellan Japans dåvarande premiärminister Koizumi
och den nordkoreanske ledaren Kim Jong Il. Fem överlevande tilläts återvända
till Japan för besök och återvände därefter aldrig till Nordkorea.
Familjemedlemmar som de fem lämnade kvar i Nordkorea tilläts att resa till
Japan först 2004 efter utdragna förhandlingar. Den japanska regeringen fortsätter
att söka klarhet i andra fall av misstänkta försvinnanden. Sydkorea har
inte drivit frågan om saknade medborgare lika aktivt, trots att fler individer
berörs. En debatt förs emellertid i Sydkorea om önskvärdheten att starkare
betona mänskliga rättigheter i det interkoreanska samarbetet.
4. Dödsstraff
Strafflagstiftningen omfattar dödsstraff för fem olika brott: mord, stämpling
mot staten, högförräderi, terrorism och hjälp till fienden. FN:s kommitté för de
mänskliga rättigheterna (ICCPR) har i sin granskning av Nordkoreas andra
rapport till kommittén rekommenderat en översyn av dessa brottsrubriceringar

samt att steg tas för att avskaffa dödsstraffet.. Kommittén befarar att vagt
rubricerade brott kan användas för att straffbelägga även fredliga politiska
aktiviteter. Antalet verkställda dödsstraff är okänt. Enstaka uppgifter om
offentliga avrättningar förekommer i media, men har varit svåra att bekräfta.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Resor och rätten att fritt välja bostadsort är rättigheter som garanteras i den
nordkoreanska konstitutionen, men gäller inte i praktiken. Inrikes resor
kräver i praktiken särskilt tillstånd. Utrikesresor medges främst för
företrädare för stat och näringsliv, idrottsutövare eller kulturpersonligheter
med uppdrag att representera landet utåt, eller inhämta kunskaper och
erfarenheter i utlandet för statens räkning. Man måste ansöka om
utresevisering först.
Samtidigt tar sig många människor i de nordligaste provinserna olagligen
över den porösa gränsen mot Kina, i många fall för att klara sin försörjning.
Enligt vissa uppgifter använder myndigheterna använder omflyttningar av
människor inom landet som ett belönings- och bestraffningsinstrument. Pass
för utrikes resor tycks ofta utfärdas för en bestämd resa och därefter
tillkommer krav på utresevisering.
Svältkatastrofen i mitten av 1990-talet, då större skaror av människor tidvis
rörde sig utanför sin hemort i sökandet efter mat, medförde i praktiken en viss
tillfällig uppluckring av reserestriktionerna. Det händer att de som går över
gränsen till Kina under vinterhalvåret återvänder under våren för att så sina
åkrar. Förut sökte sig endast män över gränsen för att finna ett bättre arbete,
men livsmedelskriserna under andra hälften av 1990-talet har nu medfört att
hela familjer flyttar i större utsträckning.
Sedan 2002 har nordkoreanska avhopp vid utländska ambassader och konsulat
i Kina iscensatts av privata organisationer för att fånga omvärldens
uppmärksamhet och påtala att nordkoreanerna har det svårt i Kina.
I dag tar sig ett växande antal nordkoreaner till Sydkorea via tredje land, inte

sällan med hjälp av den välorganiserade och alltmer affärsinriktade
människosmugglingsverksamhet som uppstått.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Nordkoreas konstitution garanterar i teorin domstolsväsendets oberoende
ställning och lämnar omfattande proceduriella garantier för individens
rättssäkerhet.
En utvecklad lagstiftning föreligger på flertalet områden. De knapphändiga
uppgifter som finns om rättsväsendets arbete talar emellertid för att
domstolsväsendet i praktiken inte är oberoende och att dess funktioner inte
utövas för att skydda individen mot staten, utan snarare för att skydda systemet
mot individen. FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna har i sin
granskning av Nordkoreas andra ICCPR-rapport rekommenderat att
rättsväsendets oavhängighet och objektivitet förstärks.
I mål av mer politisk karaktär förekommer det enligt uppgift att rättegång inte
hålls, utan den anklagade remitteras direkt till säkerhetsministeriet för
fastställande av straff. Vissa uppgifter gör gällande att politiska brott ibland kan
resultera i ett kollektivt straff för hela familjen.
Eftersom normala rättsliga förfaranden i vissa fall förefaller åsidosättas, saknas
också den transparens som normalt är förknippat med ett rättsväsendes arbete.
Statliga ingripanden mot enskilda individer skulle i sådana fall kunna jämställas
med försvinnanden.
7. Straffrihet
Eftersom rättsväsendet inte är oberoende av statsmakten och rättskipningen
förefaller politisk till sin karaktär, kan det inte uteslutas att politiskt
privilegierade grupper åtnjuter någon grad av straffrihet. Konkreta uppgifter
saknas emellertid.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den nordkoreanska författningen innehåller bestämmelser om yttrande- och

tryckfrihet, liksom om mötes- och föreningsfrihet. Samtidigt framgår det av
författningen att medborgarna skall ”följa socialistiska normer” och underkasta
sig ”kollektivets anda”. Dessa delar av konstitutionen förefaller i praktiken väga
tyngre än friheterna.
Statens kontroll av information förblir en hörnsten i samhällssystemet.
Yttrandefriheten är i praktiken mycket begränsad och kritiska yttranden kan
enligt uppgift bestraffas. Medborgarna har inte tillgång till annan information än
den som staten tillhandahåller. Radio- och TV-apparater modifieras så att de
endast kan ta emot sändningar på de officiella frekvenserna. Utlandstelefoni är
möjligt endast via ett särskilt, separat telefonnät med begränsad spridning. Enligt
uppgift granskas privat brevkorrespondens.
Internet är i praktiken endast tillgängligt för en ytterst begränsad krets inom
elitens högsta skikt. Det finns ett nationellt intranät, dock endast tillgängligt
från vissa arbetsplatser, som innehåller utvalt material som hämtas från
Internet av myndigheterna.
Ett allmänt mobiltelefonnät invigdes under 2003 och fick relativt stor spridning
innan det i mitten av 2004 stängdes ner igen. Flertalet mobiltelefoner drogs in.
Någon förklaring har inte offentliggjorts. Samtidigt indelades det inhemska
telefonnätet i mindre sektioner som endast kan kommunicera med varandra via
operatör. Samtliga media är statskontrollerade och tillgången till utländska
tidningar, böcker mm mycket begränsat. Uppgifter finns om organiserad
insmuggling av små radioapparater till Nordkorea, som skulle ge innehavarna
tillgång till alternativa informationskällor. Innehav av sådana radioapparater
anses vara förknippat med betydande risk. Det saknas säkra uppgifter om hur
vanligt förekommande de olagliga radioapparaterna är.
Alla konst- och kulturyttringar i det relativt omfattande men centralt styrda
kulturlivet tjänar också samhällssystemet. Någon fri debatt förekommer således

inte, inte ens på det lokala planet. Enligt vissa uppgifter upprätthålls ett
kontrollsystem byggt på femfamiljsgrupper, som ser till att även olämpliga
yttranden i privata sammanhang rapporteras till myndigheterna.
Intresseföreningar såsom fackföreningar, branschföreningar,
yrkessammanslutningar, ungdoms- och kvinnoförbund spelar en viktig roll i
samhällslivet.
Dessa organisationer är emellertid inte fristående, utan styrs av staten och
fungerar i regel som ett led i den kontroll som utövas. En nyans har tillförts
denna bild då det står klart att en nationell intresseförening för personer med
funktionshinder spelade en drivande roll i antagandet av en rättighetslag på
detta område år 2003.
Den personkult som omger ledaren (först Kim Il Sung och nu Kim Jong Il) är
en integrerad del av samhällssystemet och har stort genomslag genom att den
inpräntas redan från förskoleåldern. En viss tendens att tona ner personkulten
kan förmärkas under senare år. Numera medges att externa faktorer såsom
naturkatastrofer och globalt tekniskt framåtskridande ibland medför att den
politik som tidigare fastlagts av ledaren kan behöva justeras.
Religionsfriheten garanteras i konstitutionen sedan 1992, men skyddas inte i
praktiken. I samma artikel fastslås också att ingen får använda religionen som
ett medel att främja utländskt inflytande eller störa samhällsordningen. De
officiella kyrkliga organisationerna kontrolleras av staten. Enligt vissa
uppskattningar finns ungefär 10 000 buddhister och 12 000 kristna i
Nordkorea. Av de kristna skulle 2 000 vara katoliker och 10 000 protestanter.
Den katolska kyrkan saknar enligt uppgift vigda präster eftersom dess
internationella organisation inte får verka i Nordkorea. De protestantiska
kyrkorna, med sin lösare bindning till utländska moderkyrkor, har enligt uppgift
både vigda präster och ett prästseminarium.
Religionsutövning sker enligt vissa uppgifter främst i hemmen snarare än i de

officiella kyrkorummen. Detta medför att utlänningar har mycket begränsad
insyn och små möjligheter att bedöma verksamhetens omfattning eller
utvecklingstendenser. En uppgift är att barn mycket sällan syns i dessa
sammanhang, kanske främst på grund av den omfattande barn- och
ungdomsverksamhet som anordnas av staten. Resultatet av detta kan vara att
kyrkornas möjlighet att vidareutvecklas över tiden blir begränsad.
Uppgifter föreligger också om aktiv förföljelse av personer som sökt sprida
kristendomen, eller varit medlemmar av underjordiska församlingar med
anknytning till evangeliska grupper i utlandet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Nordkoreas politiska system innehåller inte någon mekanism som gör det
möjligt för landets befolkning att i praktiken förändra landets ledarskap. Den
dominerande politiska kraften är det statsbärande Koreanska arbetarpartiet
(KAP). Ytterligare mindre partier existerar och har begränsad representation i
parlamentet, den Högsta Folkförsamlingen. De är fullständigt lojala mot det
rådande samhällssystemet, som inte ger utrymme för politisk opposition i
normal bemärkelse. Parlamentet sammanträder endast korta perioder för att
godkänna de beslut som i regel förberetts av regeringen och partiet.
Valdeltagandet vid det senaste valet 2003 rapporterades officiellt ligga kring 98
procent och samtliga av KAPs kandidater valdes in i folkförsamlingen.
Målkonflikter och meningsmotsättningar förefaller istället hanteras inom
ramen för det statsbärande partiets arbete och i det ledande skiktets, sannolikt
kollektiva, beslutsfattande. Inte heller utanför landets gränser har någon
organiserad politisk opposition gett sig tillkänna.
Sedan något år driver emellertid en grupp nordkoreanska flyktingar i Sydkorea
som privat initiativ utan stöd från sydkoreanska myndigheter en radiostation
med alternativ information riktad till Nordkorea..

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Rätten till arbete är en viktig målsättning i Nordkorea. Full sysselsättning råder
officiellt och samhällets organisationsgrad medför att höga sysselsättningstal
troligen uppnås, med en bred definition av begreppet sysselsättning. Med en
snävare sysselsättningsdefinition råder troligen en utbredd undersysselsättning i
de delar av landet där den tunga industrin varit den dominerande arbetsgivaren.
En betydande del av medborgarnas fritid går till studier eller officiellt
uppmuntrat frivilligt arbete på olika lokala förbättringsprojekt. Mobilisering av
arbetskraft sker under sådana former att det kan diskuteras om det snarare
faller under begreppet tvångsarbete. De som är sysselsatta i kontorsarbete skall
använda fredagar till manuellt arbete i olika former av samhällstjänst. Denna
regel iakttas också i de centrala regeringsorganen.
Andelen kvinnor i arbetskraften är hög. En oproportionerligt hög andel av de
tunga manuella sysslorna synes utföras av kvinnor, som också traditionsenligt
bär hela ansvaret för hemarbetet (barnomsorgen är emellertid kollektiv från
tidig ålder).
Fackföreningarna har ingen strejkrätt och löner sätts genom centrala beslut
snarare än förhandling. Nordkorea har endast observatörsstatus i ILO.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
I ett tidigt skede av återuppbyggnaden efter Korea-kriget på 1950-talet lades
betydande resurser på uppbyggnaden av en allmän och kostnadsfri hälsovård.
Tillräckliga resurser förefaller emellertid inte ha avsatts för underhåll av detta
system och i det trängda statsfinansiella läge som uppstod när stödet från det
före detta östblocket upphörde urholkades hälsovården mycket kraftigt. Idag
finns lokalerna och den utbildade personalen kvar, men oftast utan tillräcklig
tillgång till utrustning, läkemedel, insatsvaror, elström, uppvärmning och mat
till patienterna. De medicinska kunskaperna är föråldrade. Regeringens
fortsatta punktinsatser på hälsovårdsområdet inbegriper omfattande och

effektiva vaccinationskampanjer för barn.
12. Rätten till utbildning
Utbildningsväsendet är väl utbyggt och sträcker sig från en omfattande daghemsoch förskoleverksamhet till ett utbyggt högskoleväsende och ett
arbetsplatsbaserat vuxenutbildningssystem. Andelen läskunniga torde sedan
slutet av 1950-talet ligga på en hög nivå. Den grundläggande 11-åriga
utbildningen är obligatorisk och kostnadsfri. Den utdragna ekonomiska krisen
har emellertid medfört en urholkning även på undervisningsområdet och det
råder idag en brist på läromedel och undervisningsmaterial i den obligatoriska
skolan.
Föräldra- och lärarinitiativ får ofta lov att komplettera den statliga försörjningen.
Någon könsdiskriminering förefaller inte förekomma i utbildningssystemet.
En stark betoning på tekniska utbildningsvägar och teknologiförsörjning i
allmänhet kan förmärkas. Undervisningens innehåll i övrigt präglas av
samhällssystemet.
Skolornas uppgift är att fostra goda medlemmar i kollektivet.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Nordkoreas ekonomiska situation präglas av ett svårt förfall. Industri och
ekonomisk infrastruktur fungerar endast i mycket begränsad utsträckning på
grund av föråldrad utrustning, brist på reservdelar, insatsvaror och
investeringsmedel.
Nordkorea saknar tillträde till den internationella kapitalmarknaden efter att
man inställde sina skuldbetalningar i mitten av 1970-talet. Uppskattningsvis en
fjärdedel av landets BNP går till militärutgifter (landet befinner sig formellt i
krig sedan 1950).
Livsmedelsförsörjningen i Nordkorea har varit problematisk sedan östblockets
fall. De återkommande naturkatastroferna under senare delen av 1990-talet
innebar stora påfrestningar på en redan tidigare försvagad jordbrukssektor.

Under flera år rådde svår hungersnöd i delar av landet. Omfattande internationell
livsmedelshjälp har sedan dess påtagligt förbättrat näringsstandarden för
utsatta grupper.
Alltfler experter hävdar att Nordkorea skulle klara sin självförsörjning med
bättre odlingstekniker och modernare resurser. Läget sedan flera år är dock att
ett årligt underskott om ca 1 miljon ton livsmedel beräknas råda. Under 2007
tros detta underskott ha täckts endast till ungefär hälften genom bistånd
utifrån.
Nordkoreas regering tillkännagav i augusti 2005 att landet inte längre behövde
humanitärt bistånd inklusive livsmedelshjälp, bland annat med hänvisning till
att årets skörd varit mycket god. Det internationella givarsamfundets
uppfattning var dock att de humanitära behoven, inklusive på
livsmedelsområdet, alltjämt var mycket omfattande.
Förhandlingar mellan Nordkorea och givarsamfundet ledde till att Nordkorea
gick med på att viss fortsatt införsel av framför allt mediciner skulle kunna ske
under en övergångsperiod. Under våren 2006 träffade WFP en överenskommelse
med Nordkorea om ett nytt, reducerat program för två år. Förhandlingar
mellan EU och Nordkorea ledde till att även EU:s gemensamma humanitära
biståndsprojekt kunde återupptas 2006 (upprustning av sjukhus, vatten och
sanitet, jordbruk samt utbildning av personal).
Stora nationella ansträngningar har gjorts för att öka livsmedelsproduktionen.
Samtidigt medför senare års ökade brukningsgrad att jordarna gradvis utarmas
med sjunkande avkastning som framtida konsekvens. Dessutom utgör den
alltmer omfattande uppodlingen av bergssluttningar på några års sikt ett
allvarligt miljömässigt och humanitärt hot. Effektiviseringar i hanteringen inom
jordbruket skulle ge ett förbättrat försörjningsläge, men för detta krävs
infrastrukturella investeringar som knappast är ekonomiskt möjligt utan
storskaligt stöd utifrån.
Rätten till bostad av en viss standard ingick i landets återuppbyggnadsplaner

efter Korea-kriget. Betydande framgång nåddes också i ansträngningarna att
förse befolkningen med sådana bostäder. Det ekonomiska förfallet i Nordkorea
efter östblockets upplösning innebär att tekniska underhållsresurser
saknas för det befintliga bostadsbeståndet, liksom för all annan infrastruktur
såsom elförsörjning, vattenförsörjning och allmänna kommunikationsmedel.
Tillgången på konsumtionsvaror och hushållskapitalvaror är knapp. Landets
egen industri är i djupt förfall och resurser saknas för annat än begränsad
varuimport. Trots en i princip heltäckande statlig folkhushållning har
parallellmarknader för privat producerade jordbruksprodukter och andra, främst
importerade konsumtionsvaror nu officiellt erkänts som ett komplement till
den statliga distributionens tilldelning. Prisnivån på dessa marknader är dock
sådan att majoriteten av hushållen inte har råd att handla där.
Huvudstaden Pyongyang har en privilegierad ställning vad gäller
försörjningssituationen, utbildning, hälsovård och infrastrukturella investeringar.
En tydlig försämring kan iakttas ju längre bort ifrån huvudstaden man kommer.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnan spelar traditionellt en underordnad roll i koreansk kultur. Det utbyggda
undervisningsväsendet, där kvinnor inte förefaller diskrimineras i den
obligatoriska undervisningen, anses ha haft en positiv inverkan på kvinnans
möjligheter. Andelen kvinnor i förvärvsarbete förefaller idag vara hög. Likväl är
inslaget av kvinnor i högre ställning tillsvidare litet. Kvinnors dubbelarbete i
hemmet och i förvärvsarbete har inneburit en särskilt stor belastning i
nuvarande tider av ekonomisk nedgång då de ofta har den ytterligare bördan
att skaffa extra tillskott till familjens livsmedelsförsörjning.
Uppgifter föreligger om att den svåra försörjningssituation som drivit många
nordkoreaner över gränsen till Kina också medfört en begynnande handel med
kvinnor och unga flickor som på den kinesiska sidan gränsen förmedlas för

giftermål med etniska koreaner, och i viss utsträckning till prostitution.
15. Barnets rättigheter
Barnen skattas högt i den officiella ideologin. De ges en särställning i samhället
och barnomsorgen är mycket väl utbyggd. Den obligatoriska utbildningen
sträcker sig till 15 års ålder. Minimiåldern för arbete är 16 år. Dessa omsorger
skall emellertid också ses i ljuset av kvinnans höga deltagande i arbetskraften
och den intensiva ideologiska fostran som tar sin början redan i förskoleåldern.
Hungersnöden under 1990-talets andra hälft drabbade barnen särskilt hårt. Till
bilden hörde hög barnadödlighet, undernäring och brister i det sociala
skyddsnätet.
Den omfattande humanitära livsmedelshjälpen, som särskilt inriktats på
barn och havande mödrar, har lett till en märkbar förbättring av dessa
förhållanden.
Men betydande problem, bland annat i form av undernäring och hämmad
växt, så kallad ”stunting”, kvarstår, och med minskat humanitärt bistånd
riskerar situationen att på nytt försämras.
Nordkorea presenterade i november 2003 sin andra rapport enligt Konventionen
om barnets rättigheter. I maj 2004 besöktes landet av medlemmar av
FN:s kommitté för barnets rättigheter. I juli 2004 offentliggjordes kommitténs
observationer till landets andra rapport. I denna konstateras bland annat att
landets lagstiftning inte följer konventionens grundläggande principer.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Befolkningen i både Nord- och Sydkorea är etniskt homogen. Inga större
etniska minoriteter återfinns i Nordkorea utom en liten, sedan länge etablerad
grupp av etniska kineser.
Uppgifter har förekommit om att religiöst troende skulle ha utsatts för hot,
trakasserier, misshandel och mord. Den allmänna politiken förefaller emellertid

vara att medge enskilda religionsutövning inom vissa, snäva ramar.
En grupp som förefaller särskilt utsatt är de etniska koreaner som valt att
emigrera från Japan till Nordkorea. De har, trots positiv särbehandling i vissa
avseenden, i många fall funnit det svårt att anpassa sig till de förhållanden som
råder i landet och toleransen mot avvikelser är mycket liten.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
I ett i grunden värdekonservativt samhälle torde toleransen för homo-, bi- och
transsexualitet vara liten. Någon öppen homosexualitet har inte kunnat iakttas i
landet. Någon officiell inställning i frågan har heller inte kunnat inhämtas.
18. Flyktingars rättigheter
Några flyktingströmmar till Nordkorea förekommer inte. Det finns uppgifter
om att nordkoreaner som flytt till Kina behandlats illa där och, framförallt, att
de efter att ha repatrierats till Nordkorea ska ha avrättats eller utsatts för olika
grader av andra bestraffningar.
Uppgifter om hur många nordkoreanska flyktingar som sökt sig över gränsen
till Kina varierar avsevärt. Forskare som samlat information från privata
hjälporganisationer som verkar i gränsområdet har kommit fram till en siffra
som pendlar mellan 30 000 och 70 000, med hänsyn taget till återvandring och
säsongsmässiga variationer. I sydkoreanska media har siffror upp till 600 000
förekommit.
Att asylbegreppet ändå tillämpas i Nordkorea framgår av att officiella
företrädare uppgivit att medlemmar av japanska Röda armén som 1970 kapade
ett japanskt trafikflygplan erhöll politisk asyl efter att de flög till Pyongyang.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga säkra uppgifter på hur många personer med funktionshinder
som kan finnas i Nordkorea. Men utöver veteranerna från Koreakriget kan det
antas finnas många personer med fysiska handikapp. Bristen på resurser inom

sjukvården resulterar i att frakturer på armar och ben som annars vore
behandlingsbara istället leder till amputation efter arbetsplatsolyckor,
trafikrelaterade olyckor, förfrysningsskador och polioskador.
Inom ramen för det humanitära biståndet har enskilda organisationer med
särskild kompetens på stöd till personer med funktionshinder etablerat
verksamhet i landet och projekt, främst inriktade på fysiska funktionshinder.
Tillgången till stöd har lockat fram en mer positiv inställning och en större
öppenhet på lokal nivå. Ett känsligt område som återstår att beröra är individer
med mentala och psykiska funktionshinder.
Under 2003 antog högsta folkförsamlingen en lag om funktionshindrades
rättigheter av västerländskt snitt. Lagförslaget utarbetades av en intresseförening
för personer med funktionshinder, som enligt trovärdiga uppgifter drev
fram ett beslut.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter tillåts inte verka i Nordkorea.
En nationell kommitté för mänskliga rättigheter upprättades år 1992
men förefaller inte vara aktiv.
Förfrågningar från internationella enskilda organisationer på området mänskliga
rättigheter har inte bemötts positivt. Amnesty International tilläts besöka
landet år 1996, men den resulterande rapporten ogillades starkt och
organisationen är enligt vissa källor tills vidare inte välkommen tillbaka. FN:s
kommitté för de mänskliga rättigheterna, ICCPR, har i sin granskning av
Nordkoreas andra rapport till kommittén rekommenderat att internationella
organisationer för mänskliga rättigheter ges möjlighet att besöka Nordkorea.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett viktigt resultat av den fördjupade relationen mellan Nordkorea och EU
var att en dialog om mänskliga rättigheter inleddes med den nordkoreanska

regeringen. EU:s roll som initiativtagare till Nordkorea-resolutioner i FN:s
kommission för de mänskliga rättigheterna och i FN:s generalförsamling har
emellertid mötts av en stark reaktion från nordkoreansk sida. Nordkorea har
villkorat fortsatt dialog på området mänskliga rättigheter med EU eller dess
medlemsstater med att de årliga FN-resolutionerna upphör.
Nordkoreanska statstjänstemän har deltagit i kurser om mänskliga
rättigheter i Sverige och Storbritannien. Den utländska närvaron i
Nordkorea för humanitära insatser bedöms ha haft en begränsad men viktig
sekundär effekt i det att kunskaper och attityder påverkas. Även seminarier i
Nordkorea och kurs- och studieresor utomlands bedöms ha viss betydelse
för att stimulera till förändring, bland annat för mänskliga rättigheter.
Sverige och EU har varit aktiva på detta område sedan 2001.

Mänskliga rättigheter i Sydkorea 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Sydkorea har på endast ett par decennier utvecklats till en stark ekonomi - den elfte
största i världen - med ett betydande välstånd och till en fullödig demokrati med
direktval till såväl presidentposten som till parlamentet. I takt med den demokratiska
utvecklingen har den övergripande situationen för de mänskliga rättigheterna
markant förbättrats, och intresset för dessa frågor och insikten om deras betydelse är
stort.
En nationell kommission för mänskliga rättigheter, National Human Rights
Commission of Korea, inrättades 2001. Kommissionen tar emot klagomål från
allmänheten och ger regering och lagstiftare rekommendationer för hur de mänskliga
rättigheterna fortsatt ska stärkas i landet.
Rättssystemet har reformerats och är, som författningen föreskriver, fristående från
regeringsmakten. Godtyckliga frihetsberövanden som var vanliga under
militärdiktaturen förekommer sannolikt inte längre i Sydkorea. Eftersom dödsstraffet
inte har tillämpats på tio år betraktas Sydkorea av Amnesty International som ett land
som i praktiken har avskaffat det.
Den politiska diskussionen i media är idag fri, och såväl president som regering och
andra makthavare utsätts för granskning. Fortfarande sätter dock en lag från 1948,
den nationella säkerhetslagen, formella gränser för yttrande- och mötesfriheten.
Med demokratiseringen och den ekonomiska utvecklingen i det sydkoreanska
samhället har det skett en stor förbättring i fråga om arbetsvillkor och de anställdas
rättigheter. Det finns dock stora problem på arbetsmarknaden, framför allt med
bristande jämlikhet och diskriminering i fråga om anställnings-2

villkor för olika kategorier. Regeringen har infört en ny lag från den 1 juli 2007,
Non-Regular Workers Act, som syftar till att minska klyftorna i arbetslivet.
Levnadsstandarden i landet är god. 2006 kom Sydkorea på 26:e plats i FN:s index
för mänsklig utveckling, HDI. Ett system för hälsovård och social välfärd finns men
är otillräckligt för att svara mot alla behov. Utbildning prioriteras och tar i anspråk
13 procent av statens budget. Undervisning bekostas även i stor utsträckning på
privat väg. 9-årig grundskola är kostnadsfri och obligatorisk. Läskunnigheten bland
den vuxna befolkningen är 98 procent. Andelen som går vidare från gymnasium till
universitet och högskola är drygt 82 procent, vilket lär vara högst i världen.
Konstitutionen förbjuder könsdiskriminering, och kvinnor har idag samma politiska
rättigheter som män. Även om kvinnor har lika god levnadsstandard som män är det
sämre ställt med jämställdheten i landet. I World Economic Forums index för 2007
hamnar Sydkorea först på 97:e plats, efter såväl Kina som Japan. Till stor del beror
detta på den konfucianska traditionen som är osedvanligt stark i Sydkorea och som
har befäst uppfattningen om mannens överhöghet. 2001 bildades ett särskilt
ministerium för att öka jämställdheten. Genom lagstiftning och kvotering görs
ansträngningar att förbättra kvinnors ställning och bekämpa prostitution och
trafficking, bland annat genom att kriminalisera sådan organiserad verksamhet.
Problemen med diskriminering på grund av sexuell läggning, etnisk tillhörighet och
funktionshinder etc. beskrivs som utbredda. I april 2008 träder en lag i kraft som ska
ge ett ökat skydd åt personer med funktionshinder. Det lagförslag mot diskriminering
som föreslagits av justitieministeriet i november 2007 kritiseras för att riskera att inte
ge ett tillräckligt skydd åt vissa utsatta grupper, såsom HBT-personer (homosexuella,
bisexuella och transpersoner).
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Sydkorea har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,(ICCPR) samt det
fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Det fakultativa protokollet om
avskaffandet av dödsstraffet är inte undertecknat eller ratificerat.

- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, (ICESCR).
- Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, (CERD).
- Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor,
(CEDAW). Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt ratificerades 2006.
- Konventionen mot tortyr, (CAT). Det fakultativa protokollet om förebyggande av
tortyr har inte undertecknats eller ratificerats.
- Konventionen om barnets rättigheter, (CRC) samt de två fakultativa protokollen om
barn i väpnade konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Sydkorea inkommer med sina rapporter till FN:s övervakningskommittéer i tid.
Inget beslut har ännu fattats av Sydkoreas justitieministerium att dra tillbaka
Sydkoreas reservationer till artiklarna 21 och 22 i tortyrkonventionen.
De skäl som anges för kvarvarande reservationer är att vissa skrivningar står i
konflikt med nationell lagstiftning. Mot bakgrund av att inget fredsavtal slutits efter
Koreakriget 1950-53 menar regeringen att vissa reservationer behövs.
Sydkorea är medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. FN:s
generalsekreterare är Sydkoreas tidigare utrikesminister, Ban Ki-moon, och en
kvinnlig diplomat, Kang Kyung-wha, har posten som FN:s biträdande
högkommissarie för mänskliga rättigheter i Genève.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Politiska mord och försvinnanden har inte rapporterats under senare år.
Kritik har riktats mot förhållandena i koreanska fängelser. Disciplinen är hård och
fångar kan under längre tidsperioder få sitta i isoleringscell. Ett arbete har dock
inletts för att förbättra situationen, lett av den nationella kommissionen för mänskliga
rättigheter. Kommissionen har undersökt ett stort antal klagomål från frihetsberövade

och även gjort utredningar om anklagelser om tortyr. Kritik förekommer dock
fortsatt mot inskränkningar i frihetsberövades möjlighet till utomhusvistelse, fysisk
träning, rätt att ta emot besök, att läsa tidningar och böcker samt skriva brev och
petitioner. Fängelser och häktes-lokaler var tidigare stängda för insyn, men den
nationella kommissionen kan numera företa inspektioner på plats och utan
förvarning.
Kommissionen har utfärdat ett antal rekommendationer för att förbättra situationen i
fängelserna. Den har bland annat starkt kritiserat att rep och kedjor använts på fångar
för att hålla dem under kontroll. Kommissionen har även rekommenderat att våld
under häktningsförhör ska beivras. Vidare har man infört utbildning i mänskliga
rättigheter för domare, åklagare och polis. Justitieministeriet har lagt in allmän
rättskunskap i läroplanen från mellan- och högstadiet, för att ge eleverna en
orientering om bland annat de mänskliga rättigheterna.
4. Dödsstraff
Sydkorea har inte ratificerat det andra fakultativa (frivilliga) protokollet till den
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter syftande till
dödsstraffets avskaffande. Inga dödsstraff har dock verkställts i Sydkorea sedan
december 1997. När Kim Dae-jung tillträdde som president 1998, infördes i
praktiken ett moratorium, tillfälligt stopp, och från 2008 kommer Amnesty
International att betrakta Sydkorea som ett land som i praktiken avskaffat
dödsstraffet (”abolitionist in practice”) eftersom tio år då passerat. Antalet
dödsdömda uppgick 2007 till 64 personer.
En rad instanser i samhället och personer inom regeringen rekommenderar att
Sydkorea ska avskaffa dödsstraffet. Ett lagförslag om avskaffande ligger fortfarande
för behandling i parlamentet. Frågan ansågs vara alltför känslig för att ta upp före
presidentvalet i december 2007. Som argument för att behålla dödsstraffet anges ofta
att den allmänna opinionen inte skulle vara beredd att avskaffa det för de allra
grövsta brotten. Färre brott än tidigare medför idag dödsstraff. I stället döms
vederbörande till livstids fängelse utan amnesti eller möjlighet till förkortat straff.

Dödsdomar överklagas automatiskt hela vägen upp genom rättssystemet. En
avrättningsorder ska undertecknas på regeringsnivå av justitieministern men i
praktiken är det presidenten som har beslutanderätt och kan bevilja nåd. De båda
senaste presidenterna har varit motståndare till dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden som var vanligt förekommande under
militärdiktaturen har inte rapporterats. Arresteringsorder måste föreligga vid
gripanden av misstänkta. Vid tidsnöd kan arrestering ske utan arresterings-order, men
då måste en sådan inhämtas från domstol inom 48 timmar. Om inte åtal väckts inom
30 dagar ska den gripne släppas. Polisen bedöms generellt följa dessa förordningar.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Som författningen föreskriver är rättsväsendet fristående från regeringsmakten.
Reform av rättssystemet har pågått sedan 1990-talet. 2003 tillsattes en rättsreformutredning under Högsta domstolen vars betänkande lades fram i december
2004. Under 2007 ledde detta till en revision av brottsbalken samt till
förordningar om att förstärka juristutbildningen och att införa ett system med
nämndemän i domstolar.
Enligt lag har medborgarna rätt att företrädas av advokat, även under polis-förhör. En
misstänkt kan kvarhållas i högst 20 dagar (i undantagsfall i 30 dagar) utan att åtal
presenteras. Ett problem i rättssystemet har länge varit bristen på juridiskt utbildad
personal. Korea Legal Aid Corporation tillhandahåller rättshjälp för personer som
inte själva har råd med advokat.
Sedan november 2001 kan enskilda och organisationer vända sig till den nationella
kommissionen för mänskliga rättigheter för att lämna in klagomål om brott mot
mänskliga rättigheter. Fram till augusti 2007 hade drygt 26 000 klagomål om
kränkningar av de mänskliga rättigheterna lämnats in, varav 4 000 var fall av
diskriminering. En majoritet av klagomålen handlar om misshandel av polis vid
förhör och demonstrationer. Ett antal klagomål rör diskriminering av ”icke-reguljär
arbetskraft”, (personer som saknar de villkor och förmåner som fast anställda har),
kvinnor och handikappade.

Sedan januari 2003 finns riktlinjer för hur de mänskliga rättigheterna ska respekteras
under polisförhör. Kommissionen för mänskliga rättigheter genomför
informationskurser på myndigheter såsom åklagar- och polisväsendet.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter som tyder på att staten systematiskt underlåter att utreda
vissa brott.
Presidenten har privilegiet att ge amnestier, och detta har bland annat gjorts för
personer dömda för ekonomiska brott såsom korruption, vilket har föranlett en del
kommentarer om otillbörlig straffrihet för högre tjänstemän inom den privata och
statliga sektorn.
Ett återkommande klagomål handlar om polisövergrepp vid demonstrationer. I
samband därmed framförs även anklagelser för undfallenhet att väcka åtal mot
tjänstemän som begått överträdelser.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet
Den politiska diskussionen i media är idag fri, och såväl president som regering och
andra makthavare utsätts för hårdhänt granskning. Den nationella säker-hetslagen,
NSL, från 1948 sätter dock formella gränser för yttrande- och mötesfriheten när det
gäller förhållningssättet till Nordkorea. Enligt NSL är det straffbart att uttrycka idéer
eller tillhöra organisationer som stödjer Nordkorea,
att kommunicera med nordkoreanska organisationer och att sprida nordkoreansk
propaganda. Lagen ger möjlighet att begränsa yttrande- och föreningsfriheten för
personer som anses stödja Nordkorea och att censurera Nordkoreavänliga
publikationer. NSL har länge kritiserats för att vara alltför vag och ge utrymme för
godtycke. Den reviderades 1991 men ger fortfarande, åtminstone formellt, möjlighet
till lagens strängaste straff - dödsstraff eller livstids fängelse - för dem som
organiserar ”statsfientlig” verksamhet.
Sedan 2000 har flera lagförslag lagts fram i Sydkoreas parlament, nationalförsamlingen, med krav på slopande eller revidering av den nationella

säkerhetslagen. Människorättsorganisationer inklusive den nationella kommissionen
för mänskliga rättigheter har också krävt att lagen ska hävas. Att det inte skett beror
bland annat på att regeringen inte vill avskaffa denna lag med mindre att Nordkorea
förändrar sin officiella hållning till Sydkorea. Formellt står parterna fortfarande i ett
krigsliknande förhållande till varandra, eftersom inget fredsavtal slutits efter
Koreakriget 1950-53. Kontakterna har dock ökat sedan 2000, och i oktober 2007
hölls det andra mötet mellan Syd- och Nordkoreas högsta ledare. Båda parterna kom
där överens om att utöka det ekonomiska samarbetet, framförallt genom olika
infrastrukturprojekt. Sydkorea har sedan flera år gett ett omfattande katastrofbistånd
till grannen i norr. Efter toppmötet finns nu förhoppningar om att förhandlingar om
ett fredsfördrag ska kunna komma igång. Därmed skulle också diskussionen om
NSL hamna i ett helt nytt läge.

kultur som i konfuciansk tradition präglas av hierarkiska strukturer, patriarkaliskt
styrelsesätt och informella lojalitetsband. En demokratisk kultur har inte heller haft
så lång tid på sig att utvecklas, eftersom Sydkorea genomgått en period av
militärdiktatur, och dessförinnan var Korea en japansk lydstat 1910-1945.

Regeringen framhåller att tillämpningen av NSL blivit betydligt mer restriktiv och
noggrann, vilket visar sig i att antalet personer som blev lagförda med hänvisning till
NSL var 64 år 2005, att jämföra med 619 under 1998. Det har på senare år blivit allt
vanligare att straffsatserna sänkts och att speciella amnestier lämnats för personer
dömda under NSL.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Med demokratiseringen och den ekonomiska utvecklingen i det sydkoreanska
samhället har det skett en stor förbättring överlag i fråga om arbetsvillkor och
anställdas rättigheter, men brister kvarstår och avspeglas bland annat i det faktum att
Sydkorea inte har ratificerat två av ILO:s, International Labour Organisation,
kärnkonventioner.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Sydkorea är idag en välutvecklad demokrati där balans råder mellan lag-stiftande,
verkställande och dömande funktioner. Sydkorea har ett flerparti-system med en
aktiv politisk debatt. Den politiska oppositionen har en stark framtoning i koreanska
medier. Medborgarna utser vart fjärde år ledamöterna i Nationalförsamlingen genom
allmänna val. President väljs vart femte år och kan inte omväljas. Presidentens makt
är stor, han eller hon utser regeringen och tillsätter bland annat domare i högsta
domstolen. De 19 ministerposterna byts i regel varje år. Andelen kvinnor i regering
och parlament är låg. I nationalförsamlingen är kvinnorepresentationen 13 procent. I
valet 2004 röstade 57,8 procent av kvinnorna, medan motsvarande siffra för männen
var 63,6 procent.
De demokratiska institutionerna finns på plats, samtidigt som kritikerna pekar på
utbredd korruption och koncentration av makt till ett fåtal ledare. En förklaring som
framförs är svårigheten att förena ett modernt demokratiskt system med en politisk

De senaste åren har ett antal korruptionsskandaler inträffat såväl inom den offentliga
förvaltningen som i det politiska livet och näringslivet. President Roh Moo-hyun
ville under sin presidenttid fram till februari 2008 ta krafttag mot korruptionen, och
åklagarmyndigheten har aktivt drivit sådana ärenden. I det index som framställs av
Transparency International där man mäter hur utbredd korruptionen anses vara,
Corruption Perception Index, kommer Sydkorea på plats 43 globalt sett och tillhör de
bättre länderna i regionen men hamnar långt efter Hongkong och Japan.

Sydkorea blev medlem av ILO 1991 och har ratificerat fyra av ILO:s åtta så kallade
kärnkonventioner:
- Förbud mot barnarbete (konventionerna 138 och 182)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna 100 och 111).
Sydkorea har dock fortfarande inte ratificerat konventionerna mot tvångsarbete (29
och 105) och konventionerna om föreningsfrihet och förhandlingsrätt (87 och 98).
Problemen på arbetsmarknaden är betydande. Utvecklingen efter Asienkrisen, som
drabbade Sydkoreas ekonomi och företag mycket hårt, kan också sägas ha ökat
klyftorna och diskrimineringen på arbetsmarknaden. En stor del av arbetsstyrkan,
35,9 procent 2007, tillhör kategorin ”icke-reguljär arbetskraft”. Det är personer med
temporär anställning som i genomsnitt tjänar 30 procent lägre och har sämre sociala

förmåner än motsvarande personal med fast anställning på samma arbetsplats. De
saknar statligt garanterad sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. En annan
skillnad i lönenivå är den mellan storföretag med över 300 anställda och små och
medelstora företag. På storföretagen har de fast anställda i genomsnitt dubbelt så hög
lön som motsvarande personal på mindre företag. Sämst lönevillkor har följaktligen
den icke-reguljära arbetskraften på mindre företag. Arbetsgivarorganisationen Korea
Employers Federation, menar dock att det är uppskruvade lönenivåer (för de
reguljärt anställda) som har lett till att klyftorna mellan dem som har och dem som
saknar fast anställning ökat. Enligt organisationen har endast hälften av den ”ickereguljära arbetskraften” ofrivilligt hamnat i denna kategori. De övriga ska själva ha
valt den flexibilitet som denna anställningsform kan ge.
Systemet med inhyrd arbetskraft och många olika anställningsförhållanden på
samma arbetsplats sägs gynna arbetsgivarna, eftersom de kan hålla nere
lönekostnaderna och har större frihet att anställa och säga upp personal. De stora
företagskonglomeraten, chaebols, som är tongivande inom det ekonomiska
etablissemanget, utnyttjar ofta denna möjlighet genom att anlita bemanningsföretag
och flytta ut produktion (outsourcing). Mindre företag, såsom underleverantörer som
verkar på sämre kreditvillkor, har tvingats följa efter.
För att komma till rätta med denna brist på jämställdhet på arbetsmarknaden införde
regeringen den 1 juli 2007 en lag till skydd mot diskriminering av personer anställda
på icke-reguljär basis, Non-Regular Workers Act. Lagen fastställer en gräns på två år
för den typen av anställning. Efter två år ska den som varit tillfälligt anställd på en
arbetsplats behandlas lika förmånligt som de fast anställda, och personer från
bemanningsföretag ska erbjudas fast anställning av den arbetsgivare de är inhyrda till
på lika villkor som fast anställda. Den 1 juli 2009 kommer resultatet av denna lag att
visa sig. Hittills har den lett till att en del storföretag, såsom varuhuskedjor och
banker men även tillverkningsindustrin, har vidtagit åtgärder för att minska gapet
mellan de olika kategorierna. De anställda har också i vissa fall frivilligt avstått från
löneökningar för att utjämna lönegapet till den icke-reguljärt anställda arbetskraften.
Antalet arbetskonflikter med vilda strejker och våldsamma aktioner uppges ha
minskat på senare år. Arresteringar av fackligt aktiva personer har dock förekommit

även på senare år. Deltagare i vilda strejker frihetsberövas ofta med hänvisning till
förbud mot att ”störa företagets verksamhet”, och fackföreningsledare kan
personligen åtalas för den skada som anses ha uppkommit till följd av
arbetsmarknadskonflikter.
Den fackliga anslutningsgraden är låg. Endast 10,3 procent av alla anställda i landet
är fackligt anslutna. Enligt opinionsundersökningar är allmänhetens uppskattning av
fackföreningarna låg och har sjunkit markant sedan 1989, då facklig verksamhet
legaliserades.
Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter har till uppgift att undersöka
att ingen diskriminering baserad på kön, religion, handikapp, ålder, social status,
regionalt/nationellt eller etniskt ursprung eller hudfärg före-kommer i arbetslivet. Det
finns lagstiftning mot diskriminering av kvinnor och för några år sedan infördes
förbud mot sexuella trakasserier. Trots förbudet pekar flera organisationer på att
kvinnor blir diskriminerade på arbets-marknaden. Kvinnors lön är i genomsnitt 65
procent av männens, till stor del beroende på att kvinnor oftare tillhör den ”ickereguljära arbetskraften”. Män har dessutom en fördel av att ha gjort militärtjänst.
Det finns ett stort antal utländska arbetare i Sydkorea, ”migrantarbetare”. De
kommer framför allt från Kina, Vietnam, Filippinerna, Thailand, Indonesien,
Pakistan, Mongoliet och Centralasien. Enligt Amnesty utgör deras situation det
största enskilda problemet för de mänskliga rättigheterna i Korea. Fram till den 1
januari 2007 kunde lågutbildade gästarbetare som kom till Sydkorea bara erhålla ett
ettårigt uppehållstillstånd som praktikant (”industrial trainee”). Detta system, som
ofta innebar sämre levnadsvillkor och arbete för lägre lön utan möjlighet att byta
arbetsplats, har nu avskaffats och ersatts med en mer regelrätt rutin för uppehållsoch arbetstillstånd. Utländsk arbetskraft som har beviljats sådant tillstånd i Sydkorea
har tillgång till samma socialförsäkrings-system som alla medborgare ingår i.
Utländska medborgare kan även få visum för att arbeta inom underhållningsbranschen i Sydkorea, på barer, klubbar och hotell. Det är enligt uppgift framför allt
kvinnor från Sydostasien, Centralasien och Ryssland som utnyttjar detta. När
visumet gått ut stannar de ofta kvar i landet, frivilligt eller ofrivilligt, och är då

särskilt utsatta. Sydkorea har fått kritik för att detta kan innebära en förtäckt form av
människohandel, varför regeringen skärpt reglerna för denna typ av visum.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Ett system för hälsovård och social välfärd finns, men är otillräckligt både till
omfång och i fråga om kvalitet för de behov som råder. Det bygger på att den
enskilde individen och hans/hennes familj antingen ansluts till ett försäkrings-system
via arbetsgivaren eller själv betalar försäkringsavgifterna. Under 2004 utgjorde den
totala kostnaden för hälsovård 5,5 procent av bruttonational-produkten, BNP, vilket
var lägst bland OECD-länderna. Till 52,6 procent finansieras hälsovården av
allmänna medel medan 37 procent täcks av patienterna själva. Hälsosektorns andel
av statens totala budget var 2004 10,3 procent. Den andel som avsattes för
hälsosektorn och välfärdsprogrammet i 2007 års statsbudget innebar en ökning med
10,4 procent jämfört med året innan.
12. Rätten till utbildning
Utbildning tillhör de utgiftsområden som prioriteras i samhället. Andelen för
utbildning i statens budget ökar för varje år och var 2007 13 procent. Sydkorea har
en kostnadsfri obligatorisk 9-årig skolgång som sedan 2004 täcker hela landet. Man
har dessutom infört mer enhetliga bedömningsgrunder för betyg och nya
antagningskriterier som ska göra utbildningen mer likvärdig över landet. Läromedel
är gratis i hela grundskolan, men skollunch ingår inte. Skoluniform är inte påbjuden i
alla skolor men där den förekommer, främst i högstadiet, får eleverna bekosta den
själva.
Privata skolor förekommer på alla utbildningsnivåer men är betydligt vanligare i
gymnasieskolan än i grundskolan. Medan grundskolan är avgiftsfri måste eleverna
betala skolavgifter efter årskurs 9. De fyraåriga högskole- och
universitetsutbildningarna är till största delen privata och finansieras av skolavgifter.
Drygt 99 procent av varje årskull går vidare till gymnasiet, och under 2007 gick 82,8
procent vidare till universitet och högskola (2006 var siffran 82,1 procent). Inget
annat land har lika stor andel medborgare som avlägger universitetsexamen som
Sydkorea. Läskunnigheten bland den vuxna befolkningen är 98 procent.

Högre utbildning och examen från något de högst rankade universiteten anses vara
avgörande för en individs möjlighet att göra en framgångsrik karriär och få en fast
anställning med de fördelar som detta för med sig. Det har lett till skärpta
inträdeskrav till studieplatserna och gjort att hela skolsystemet blivit starkt
konkurrensutsatt. Många familjer känner sig tvungna att bekosta extra-undervisning
på fritiden för att öka sina barns möjligheter, vilket har blivit en betungade utgift för
många. Familjernas omkostnader för extraundervisning har ökat i snabb takt och
riskerar att leda till ökade orättvisor mellan grupper med olika ekonomiska
förutsättningar. Krav har därför ställts på att den offentliga undervisningen ska
stärkas och stipendieverksamheten utökas.
I Sydkorea förs idag diskussioner om en långsiktig reform av skolsystemet. De
förändringar som regeringen föreslagit innebär att man i större utsträckning ska utgå
ifrån elevernas egna förutsättningar i skolan, öka valfriheten och utveckla
hemundervisningen.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Sydkorea som är världens elfte största ekonomi hör till de mest utvecklade länderna
och rankades 2006 som nummer 26 (2005 som nummer 30) av de 177 länder som
ingår i UNDP:s (FN:s utvecklingsprograms) index för den globala utvecklingen av
de mänskliga resurserna, Human Development Index, HDI.
Detta index mäter faktorer som hälsa och förväntad livslängd, utbildning och
levnadsstandard. Fortfarande förekommer dock brister i det sociala skyddsnätet för
utsatta grupper i Sydkorea, såsom lågavlönade, äldre, sjuka och handikappade. På
senare år har ansträngningar gjorts för att förbättra situationen, bland annat genom
att bygga upp ett nationellt hälsoförsäkrings-program och ett
socialförsäkringssystem.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Det koreanska samhället präglas av nykonfucianismen, som ända fram till 1910 var
statsbärande ideologi. Enligt den konfucianska läran är kvinnors och mäns roller

strikt uppdelade. Kvinnan har traditionellt haft ansvar för hemmet och ekonomin
samt för vård av barn och äldre släktingar, samtidigt som hennes position är klart
underordnad mannen. I samhällslivet och på arbetsmarknaden har kvinnor av
tradition haft svårt att göra sig gällande.
Konstitutionen förbjuder könsdiskriminering, och kvinnor har idag samma politiska
rättigheter som män. Den könsdiskriminering som tidigare förekommit i
lagstiftningen har enligt ansvariga ministerier eliminerats under senare år. 2004
avskaffades den civilrättsliga lag som tidigare gjorde det omöjligt för kvinnor att
vara familjens överhuvud.
Andelen kvinnor som förvärvsarbetade var 2006 enligt Koreas nationella
statistikbyrå 50,3 procent, medan motsvarande andel för männen var 74,1 procent.
De egentliga siffrorna torde dock vara något högre eftersom många arbetar inom små
verksamheter och inte registreras som arbetskraft. Kvinnorna arbetar framför allt i
småföretag med färre än fem anställda. På grund av bristfällig pension fortsätter man
att arbeta långt upp i åren. Eftersom kvinnor i högre grad tillhör den icke-reguljära
arbetskraften är deras arbetsvillkor överlag sämre. Ett sätt att stärka deras position är
att göra hela arbetskraftens villkor likställda, vilket regeringen arbetar med (se
avsnitt 10 om rätten till arbete).
Sexuellt ofredande på arbetsplatsen har varit och är fortfarande en del av vardagen
för många koreanska kvinnor. För några år sedan trädde en lag i kraft mot
könsdiskriminering på arbetsplatsen och inom utbildningssystemet. Företagen måste
idag bland annat hålla kurser i hur de anställda ska uppträda på sina jobb.
En lag sedan 2004 förbjuder prostitution och köp av sexuella tjänster genom att
kriminalisera kunder, bordellinnehavare och mellanhänder. Lagen syftar även till att
även komma till rätta med problemen med trafficking. Antalet utdömda straff för
brott mot lagen har ökat stadigt sedan den tillkom 2004, och 2006 behandlade
domstolar i landet över 35 000 fall av köp av sexuella tjänster. Trots lagens tillkomst
och myndigheternas krafftag är den illegala sexindustrin mycket stor i landet. I fråga
om trafficking är Sydkorea både ett ursprungs-, transit- och destinationsland.

Kvinnor kommer framför allt från Ryssland, Kina, Filippinerna, Thailand och andra
sydostasiatiska länder, samtidigt som även koreanska kvinnor förs till Japan och
USA som offer för trafficking. Visumhanteringen för personer verksamma inom
underhållnings-branschen har stärkts som ett led i ansträngningarna att stoppa
nyrekryteringen. Samtidigt har myndigheter och privata aktörer byggt upp en
vårdapparat som ska ge stöd och vård till drabbade kvinnor.
I Sydkorea är brottsligheten generellt sett låg, men det gäller inte brott mot kvinnor.
Såväl våldtäkter som hustrumisshandel är överrepresenterade i brottsstatistiken.
Trots detta är statistiken sannolikt missvisande eftersom många fall inte rapporteras
till myndigheterna. Lagen om våld i hemmet och skydd för våldsoffer från 1998
definierar våld i hemmet som ett allvarligt brott som bör leda till omedelbart
ingripande av polismyndighet. 2003 stärktes lagen ytterligare. Det finns dock ett
socialt motstånd mot att låta samhället ingripa i vad som uppfattas som personliga
angelägenheter. Även offentliga företrädare betraktar våld i hemmet som en fråga
som inte egentligen angår rättsväsendet. På senare år har fler kvinnojourer införts, dit
också utländska kvinnor kan söka sig, och jourtelefoner har inrättats där bland annat
rysk och engelsk tolkning erbjuds. Det finns även möjlighet att söka juridiskt stöd
kostnadsfritt.
Sydkorea rankas idag högt i internationell jämförelse i fråga om levnads-standard,
utbildning och förväntad livslängd, och situationen skiljer sig i det avseendet inte
märkbart för kvinnors del jämfört med mäns. Men till skillnad från HDI (Human
Development Index) och GDI (genderrelaterat utvecklings-index) där Sydkorea
hamnar på 30:e plats får landet betydligt sämre värden i fråga om kvinnors möjlighet
att utnyttja och utveckla sina förutsättningar i samhället. Enligt GEM (Gender
Empowerment Measurement) som ger ett mått på kvinnors delaktighet som
beslutsfattare och tjänstemän i politiken och näringslivet kom Sydkorea 2004 först
på 68:e plats. I World Economic Forums index från 2007 som mäter jämställdhet
med hjälp av fyra faktorer: ekonomiskt deltagande, utbildning, hälsa och politisk
delaktighet (där Sverige kommer på första plats) hamnar Sydkorea först på plats 97.

Ett kvoteringssystem för kvinnorepresentation i parlamentet som infördes 2000
medförde en ökning 2004 från 5,9 till 13,0 procent kvinnliga ledamöter i
Nationalförsamlingen, vilket dock är lägre än världsgenomsnittet, 15 procent.
Koreanska forskare framhåller tre skäl till den låga kvinnorepresentationen:
konfuciansk tradition, auktoritär politisk ledarstil samt ingrodda fördomar mot
kvinnor inom institutioner och i förvaltningen.
Opinionsbildare och politiker har blivit alltmer medvetna om att det vore önskvärt att
öka förvärvsfrekvensen särskilt bland högutbildade kvinnor, med tanke på bristen på
arbetskraft som kan leda till att den ekonomiska tillväxten avtar. Ett betydande
problem är dock bristen på offentligt finansierad barn- och äldreomsorg. Av tradition
är det kvinnorna som sköter omvårdnaden av barn och åldrande föräldrar. En annan
svårighet är traditionen med långa arbetsdagar, särskilt för männen. En bättre balans
mellan arbete och familj för männens del efterfrågas av allt fler koreanska kvinnor.
15. Barnets rättigheter
Enligt författningen har alla barn rätt till kostnadsfri grundskoleutbildning som ska
hålla hög kvalitet. Alla koreanska barn har också tillgång till subventionerad
sjukvård. Trots förbud mot aga uppges fysisk bestraffning av barn regelbundet
förekomma i skolorna.
Ensamstående mödrar ser sig ofta tvingade att överge sina barn eller lämna dem till
fosterhem för adoption i hopp om att barnet ska få en bättre uppväxt. Adoption till
utlandet sker fortfarande, begränsad till 2 100 barn årligen.
Barnarbete/barnslaveri förekommer i princip inte i Sydkorea. Barn under 15 år får
anställas endast om ett arbetstillstånd utfärdat av arbetsministeriet kan uppvisas och
under förutsättning att arbetet inte inkräktar på skolgången. Ungdomar mellan 15 och
18 år måste ha tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare för att få arbeta.
Arbetstiden för barn och ungdomar är reglerad i lag.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk

Det finns inga större etniska eller religiösa minoriteter i Sydkorea, som är ett mycket
homogent samhälle. Illegala invandrare förekommer dock (se avsnittet om rätt till
arbete) och de uppges ofta vara särskilt utnyttjade. Diskriminering mot personer med
annat etniskt ursprung uppges också förekomma i vissa miljöer. På senare år har det
blivit allt vanligare att koreanska män söker makar i andra länder, särskilt från Kina,
Vietnam, Filippinerna och andra länder i Sydostasien. Ett problem som
uppmärksammas för denna grupp är svårigheterna att få sydkoreanskt
medborgarskap, på grund av de strikta regler som gäller, vilket ger dessa personer en
sämre ställning i samhället.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Trycket från det konfucianskt präglade samhället och dess familjesyn har gjort att
personer med annan än heterosexuell läggning ofta döljer sin läggning för
omvärlden, även om allt fler numera väljer att gå emot denna tradition. Den
nationella kommissionen för mänskliga rättigheter utreder även diskrimineringsärenden på grund av sexuell läggning. Sedan 2003 har kommissionen arbetat på
att ta fram underlag för en lag mot diskriminering på 20 olika identifierade grunder,
inklusive sexuell läggning. Efter att förslaget bearbetats av justitieministeriet har
dock sju av de 20 kategorierna strukits, bland annat den om sexuell läggning, i det
lagförslag som lades fram i november 2007 för Nationalförsamlingen. Förslaget
kritiseras därför för att inte ge ett tillräckligt explicit skydd åt vissa utsatta grupper,
såsom personer med annan sexuell läggning och personer med hiv/aids.
18 Flyktingars rättigheter
I Sydkorea förknippas flyktingar först och främst med avhoppare från Nordkorea.
Dessa definieras dock inte som flyktingar enligt internationella normer, eftersom de
betraktas som landsmän och direkt vid ankomsten blir sydkoreanska medborgare.
Fram till idag har drygt 10 000 nordkoreanska flyktingar tagits emot i Sydkorea efter
att ha flytt via tredje land. Regeringen söker underlätta deras anpassning genom att
erbjuda dem ekonomiskt startbidrag, yrkesutbildning och undervisning i hur det
sydkoreanska samhället fungerar. Många uppges dock ha betydande svårigheter att
anpassa sig i det sydkoreanska samhället. En svårighet har varit att personer som
lämnat en make/maka i Nordkorea inte har kunnat få skilsmässa och gifta om sig. En

lagändring i Sydkorea från januari 2007 har nu gjort det möjligt att formellt
registrera en skilsmässa utan att den ena parten är närvarande, om det kan fastställas
att vederbörande inte är bosatt i Sydkorea.
Sydkorea började ta emot utländska flyktingar först år 2001. Man samarbetar med
FN:s flyktingkommissariat UNHCR och andra humanitära organisationer i
flyktingfrågor. Enligt UNHCR och Amnesty International hade fram till april 2007
67 personer från Afrika, Mellanöstern och Centralasien beviljats flyktingsstatus i
Sydkorea.
19. Funktionshindrades rättigheter
Antalet personer med funktionshinder uppgavs 2005 vara 2,15 miljoner.
Kommissionen för mänskliga rättigheter har fått in många klagomål om
diskriminering av personer med funktonshinder. De funktionshindrades 15
situation har på senare år uppmärksammats allt mer. I mars 2007 antog
Nationalförsamlingen en lag mot diskriminering av funktionshindrade, Disability
Discrimination Act, som ska träda i kraft i april 2008. Med lagen införs ett vidare
synsätt på diskriminering, så att även underlåtenhet att vidta åtgärder för att
underlätta för personer med funktionshinder kan påtalas såsom diskriminering.
Företag med mer än 300 anställda har sedan 1991 skyldighet att anställa personer
med funktionshinder eller betala en avgift. Majoriteten föredrar dock att betala
avgiften. Företag som anställer personer med funktionshinder får statliga
subventioner.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Både nationella och internationella organisationer för de mänskliga rättig-heterna
kan verka öppet i Sydkorea. Exempel på det förstnämnda är Korea National Council
of Churches (KNCC), Korean Bar Association, Citizens’ Coalition for Economic
Justice, Korean YMCA och Lawyers for a Democratic Society.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
På det fackliga området finns samarbete med internationella och nationella
organisationer, bland annat ILO (International Labour Organisation), FFI (Fria
fackföreningsinternationalen). Ett arbetsrelaterat utbyte förekommer med den
svenska fackföreningsrörelsen.

Mänskliga rättigheter i Japan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Japan är en parlamentarisk demokrati med ungefär 127 miljoner invånare (juli
2007). Landet har lagstiftat skydd för de mänskliga rättigheterna. Flera av dessa
omnämns i författningen från 1947.
Japan tillämpar dödsstraff. Under år 2007 ökade insynen i strafformen något:
rutinerna kring avrättningarna ändrades då Justitiedepartementet började
kungöra namnen på de avrättade, samt uppgifter om deras brott. Också andra
personer än släktingar har sedan år 2006 beretts möjlighet att besöka
dödsdömda i väntan på avrättning.
Mänskliga rättigheter respekteras i regel av myndigheterna, även om problem
förekommer på vissa områden, bland annat i fängelser och häkten. På senare år
har internationell kritik riktats mot att Japan inte vidtagit tillräckliga åtgärder
för att bekämpa människohandel. FN:s kommitté mot tortyr uttryckte i maj
2007 oro kring systemet med Daiyo kangoku, ersättningsfängelser(se nedan).
Samhälleligt förekommer också i Japan vissa problem som berör mänskliga
rättigheter, så som våld mot kvinnor och barn samt sexuella trakasserier. Social
diskriminering av nationella minoriteter, tidigare kastlösa (burakumin) samt
urfolk (Ainu) är föremål för kritik från såväl nationella organisationer som från
FN och Amnesty.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Japan har utan omfattande reservationer tillträtt de centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter. Konventionen mot tortyr tillträddes 1999. De tidigare
tillträdda konventionerna är konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter, konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor,
konventionen om barnets rättigheter samt flyktingkonventionen jämte dess
tilläggsprotokoll från 1967.
Japan har inte ratificerat eller undertecknat det första tilläggsprotokollet om
individuell klagorätt till konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter. Anledningen är att den japanska regeringen anser att ett beslut av
kommittén för de mänskliga rättigheterna som går emot ett beslut av den
japanska Högsta domstolen skulle utgöra ett avsteg från principen om
domstolsväsendets oberoende ställning. Ett undertecknande sägs dock vara
under övervägande.
Japan tillämpar dödsstraff och har därför inte undertecknat konventionens
andra tilläggsprotokoll om dödsstraffets avskaffande.
Japan ratificerade 2004 barnkonventionens tilläggsprotokoll om barn i väpnade
konflikter. Under 2005 ratificerade Japan även protokollet om handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi.
Japan har inte ratificerat eller undertecknat den internationella FNkonventionen
om migrantarbetares rättigheter.
Japan har inte ratificerat eller undertecknat ILO-konvention nummer 169 om
ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder.
Japan ratificerade 2007 Romstadgan för den internationella
brottmålsdomstolen (ICC).
Japan rapporterade under 1997 till kommittén för konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter , till kommittén för konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter under 1998, till kommittén för
Rasdiskrimineringskonventionen under 2000, till kommittén för konventionen
om barnets rättigheter under 2001,till kommittén för konventionen om
avskaffande av diskriminering mot kvinnor under 2002 samt till kommittén för
konventionen mot tortyr under 2005.
Ett besök i Japan av FN:s särskilda rapportör om rasism i juli 2005 resulterade i
en rapport med rekommendationer rörande rasism och diskriminering i Japan
(se nedan).

2007 undertecknade Japan konventionen till skydd av alla människor mot
påtvingade försvinnanden, samt konventionen om funktionshindrades
rättigheter. Japan ratificerade också ILO-konvention nummer 187 om ett
ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö.

Antalet fångar per fångvaktare är ett av de högsta bland jämförbara länder.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Lagen förbjuder tortyr och omänsklig behandling. En rad icke-statliga
organisationer, däribland det japanska advokatsamfundet, har länge kritiserat
såväl tillvägagångssätt under polisförhör och häktning som förhållandena i de
japanska fängelserna. Rapporter förekommer om att polis och fängelsepersonal
både fysiskt och psykiskt misshandlat fångar och anhållna personer. Ett
uppmärksammat fall de senaste åren handlar om en polis som i häktet våldtagit
en kvinnlig misstänkt.

Förhållandena för dödsdömda fångar är i stort fortsatt omgärdade av sekretess.

FN:s kommitté mot tortyr noterade senast i maj 2007 att tortyr inte definieras i
lagen.
Ordningsregler i fängelser och häkten är inte offentliga. Det förekommer
uppgifter om fysiska bestraffningar. Fångarnas kaloriintag är strikt reglerat, och
rapporter förekommer om hur reducering av mat brukas som
påtryckningsmedel för erkännanden i häkte. Flertalet fängelser är ouppvärmda
på vintern. Det rapporteras om köldskador bland fångar, särskilt i norr, då
interner saknar adekvat tillgång till filtar och kläder under vinterhalvåret. Vissa
fängelser uppges sakna fullgod tillgång till hälsovård.
I början av 2007 fanns enligt Justitiedepartementet 81 255 personer
frihetsberövade i landets 59 fängelser, åtta ungdomsfängelser och åtta häkten.
Ett växande antal fångar – inte minst äldre – har lett till överfyllda fängelser. I
över hälften av landets fängelser ligger antalet interner över full kapacitet.
Under 2006 hade landets fängelser och häkten en beläggning på 102,4 procent.

Oberoende granskningar av fängelseförhållanden beviljas selektivt och
MRgrupper får inte rutinmässigt träffa fångar.

Enligt rapporter hålls fångarna isolerade med liten eller ingen kontakt med
omvärlden med undantag av fångvaktare och orgelbundna besök av anhöriga
och juridiska ombud. Rapporter förkommer om kraftiga inskränkningar i
fångarnas möjligheter till motion, förbud att tala med andra fångar, förbud att
se på TV och starkt begränsat innehav av böcker. Förvaring i celler med
ständigt stark belysning rapporteras också. Många fångar uppges vara beroende
av sömntabletter för att klara förhållandena. Det japanska advokatsamfundet
har kraftigt kritiserat förhållandena för dödsdömda i Japan.
I maj 2005 antog parlamentet en ny lag om behandling av fångar som syftar till
att förbättra deras tillgång till bland annat motion och sjukvård. Lagen ersatte,
när den trädde i kraft 2006, fängelselagen från 1908, och etablerar även ett
klagomålsförfarande och inspektionssystem. Under 2006 antogs även en lag
som omfattade alla frihetsberövade, även de i väntan på åtal eller rättegång.
Mellan 2002 och 2005 diskuterades ett lagförslag från det regerande
Liberaldemokratiska partiet, LDP. Förslaget, ”Human Rights Bill", innefattade
inrättandet av en kommission för de mänskliga rättigheterna med ansvar för att
genom skiljedomsförfarande och administrativ vägledning stötta offer för
diskriminering, våld i hemmet, och myndigheters kränkningar av mänskliga
rättigheter. Kommissionen skulle tillsättas av premiärministern, vilket ledde till
kritik mot den föreslagna kommissionens brist på självständighet. Bland
förslagen fanns också kontroll och reducering av mediernas möjligheter att
bevaka brottsmål. I juli 2005 skrinlades förslaget av LDP sedan
regeringskoalitionen inte kunnat enas om även utlänningar boende i Japan
kunde ingå bland de omkring 14 000 av staten tillsatta frivilliga mänskliga
rättighetsobservatörerna

4. Dödsstraff
Dödsstraff utdöms av japanska domstolar för särskilt bestialiska mord och
massmord. Straffet utdöms efter godkännande i tre instanser: distriktsdomstol,
regiondomstol samt Högsta domstolen. Normalt uppskjuts verkställandet av
avrättningar i flera år. Det förekommer att dödsdömda personer suttit i
fängelse i över 40 år. År 2007 avrättades en sjuttiofem år gammal man, vilket
kritiserades bland annat av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.
Avrättning sker genom hängning. Den dömde får besked om tidpunkten först
några timmar före avrättningen. Anhöriga till dödsdömda liksom deras
juridiska ombud meddelas först efter det att avrättningen verkställts.
Åldersgränsen för dödsstraff är 18 år.
I december 2007 ändrade dock Justitiedepartementet rutinerna för avrättningar
och började kungöra både namnen på de personer som just avrättats och
uppgifter om de brott de dömts för. Fram till 1998 meddelades inga uppgifter
om avrättningar alls: inte att de genomförts, än mindre hur många. Ändringen
av rutinerna diskuterades rikligt i japanska medier; övervägande i positiva
ordalag.
År 2006 avrättades fyra personer i Japan; år 2005 en person; 2004 två personer;
2003 en person; 2002 två personer; 2001 två personer; och år 2000 tre
personer. Idag finns det enligt Justitiedepartementet 104 dödsdömda i Japan.
Nio avrättningar genomfördes under 2007.
EU uppvaktar regelbundet japanska myndigheter om dödsstraffets
avskaffande. Japanska justitieministrar, som har ansvaret att underteckna beslut
om avrättning, brukar försvara användandet av dödsstraff med hänvisning till
behovet att bevara social rättvisa och säkerhet, japaners kulturellt förankrade
syn på döden och dödsstraff och ett starkt stöd i folkopinionen. I maj 2009
kommer Japan att införa att nytt jurysystem där lekmän bistår domstolarna
med beslut i mål där dödsstraff eller livstids fängelse kan komma i fråga.
Viss inhemsk opinion mot dödsstraffet förekommer, men den är varken stark

eller högröstad. Amnesty International arbetar, liksom vissa
advokatsammanslutningar, aktivt mot dödsstraffet i Japan. Samtidigt stödjer
andra advokatgrupper tillämpning av dödsstraff. Frågan om dödsstraff är
knappast kontroversiell i Japan och debatteras sällan i massmedierna. Det är
inte heller en fråga på de politiska partiernas dagordningar. En tvärpolitisk
parlamentarikergrupp verkar för dödsstraffets avskaffande.
Det finns inga tecken på att den japanska regeringen överväger att ändra sin
inställning till dödsstraffet. Ett moratorium inom en nära framtid bedöms vara
osannolikt.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtyckligt anhållande och frihetsberövande och staten
respekterar i regel dessa förbud.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsstatens principer är förankrade i författningen och respekteras generellt.
Rättsväsendet består av Högsta domstolen, vars medlemmar utses av
regeringen i tioårsperioder som ofta förnyas, och ett system av underlydande
domstolar. Högsta domstolen har ibland kritiserats för att fästa större vikt vid
statens och allmänhetens intressen i relation till den enskilde individens
rättigheter. Rättssystemet betonar starkt vikten av erkännande. Omkring 90
procent av alla brottmål bygger på erkännanden.
Ett begränsat jurysystem fanns i Japan mellan 1928 och 1943, då det
avskaffades. I maj 2009 kommer Japan att införa att nytt jurysystem där lekmän
bistår domstolarna med beslut i mål där dödsstraff eller livstids fängelse kan
komma i fråga – eller där brottet i sig är mord, mordbrand eller grov
vårdslöshet i trafik.
FN:s kommitté mot tortyr uttryckte i maj 2007 stor oro kring häktades
situation i Japan. Daiyo-kangoku betyder ’ersättningsfängelser’ och utgör celler
på polisstationer där misstänka hålls i väntan på åtal. Polisen kan utan åtal hålla
en person i 48 timmar. Efter beslut av åklagare är den maximala tid en person

kan kvarhållas i Daiyo-kangoku, med olika förlängningar 23 dagar; i särskilda
fall 28 dagar. Under denna tid har åklagare och polis full uppsikt över den
anhållne, och systemet kritiseras av både advokatsamfund och civila samhället
för att leda till framtvingade och ojusta erkännanden. Enligt rapporter och
vittnesmål är övervakningen total: toalettbesök sker under polisens uppsikt och
deanhållna tvingas sova under tänd lampa. Det finns också rapporter om att
maten gradvis reduceras som påtryckningsmedel för erkännanden. Lagen ger
också polisen rätt att genomföra förhör utan försvarsadvokats närvaro, samt
rätt att neka försvaret tillgång till bevismaterial. Förhör genomförs ibland dag
ut och dag in, upp till 10 timmar per dag. Polisen uppges också utöva kraftiga
påtryckningar för erkännanden.
Personer som inte förstår japanska har klagat på svårigheten att få en rättvis
rättegång i Japan på grund av otillräcklig tolkservice. I slutet av år 2005
utgjorde utlänningar cirka åtta procent av alla personer i fängelse eller häkte.
Polisstyrkan är generellt väl organiserad och disciplinerad. Det förekommer
mycket sällan uppgifter om korruption inom polisväsendet. Kritik mot
bristfälliga undersökningar av fall rörande polisövergrepp förekommer.
7. Straffrihet
Det förekommer att fångvaktare och andra tjänstemän avskedas på grund av
övergrepp i tjänsten, men fallen leder sällan till rättslig prövning.

Män och kvinnor över 20 år har rösträtt.
Politiska rättigheter är lagstadgade och respekteras generellt.
Antalet kvinnliga ledamöter i underhuset är 45 av 480 (2007), och i överhuset
43 av 242 (2007). Kvinnor som avancerat till politiska toppositioner är få:
endast två ingår i den sittande regeringen. Fem av Japans 47 guvernörer är
kvinnor. Vissa ansträngningar görs för att öka rekryteringen av kvinnor till
statsförvaltningen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Japan har i ett internationellt perspektiv höga reallöner och en mycket låg
öppen arbetslöshet (4,1 procent år 2006). Rätten till kollektiv förhandling och
strejkrätten är skyddade i lag. Existerande fackföreningar verkar utan
inskränkningar. Den största arbetstagarorganisationen är Rengo med sina
omkring 6,6 miljoner medlemmar. Omkring 18 procent av den totala
arbetsstyrkan är fackligt ansluten. Fastställda minimilöner respekteras i regel av
arbetsgivarna. Övertidsarbete är vanligt förekommande, inte minst inom den
statliga sektorn. Japanska fackföreningar har efterlyst striktare regler för
maximalt övertidsuttag.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Medborgerliga rättigheter som yttrande, tryck-, mötes-, förenings- och
religionsfrihet är allmänt respekterade.

Japan har bland andra ratificerat följande av ILO:s centrala konventioner:
Förbud om tvångsarbete, nr 29 (dock inte nr 105)
Förbund om barnarbete, nr 138 och 182
Icke-diskriminering i arbetslivet, nr 100 (dock inte nr 111)
Föreningsfrihet och förhandlingsrätt, nr 87 och 98

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Japan är en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Parlamentet består
av ett underhus och ett överhus. Tre typer av val förekommer: underhusval
vart fjärde år eller vid parlamentets upplösande, överhusval vart tredje år, då
hälften av parlamentarikerna tillsätts samt lokala val vart fjärde år för län,
städer och mindre samhällen.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Tillgången till vård är väl utbyggd i Japan och hälsotillståndet är ett av världens
bästa. Hälsosektorns andel av statens totala budget uppgår till 16,8 procent
(2003).

12. Rätten till utbildning
Nioårig grundskola är tillgänglig för alla personer utan kostnad. Över 96
procent (2005) av eleverna i grundskolan går vidare till gymnasieskola.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Japan har en av världens högsta BNP per capita (cirka 221 000 kronor år 2006).
Inkomstskillnaderna har under efterkrigstiden varit förhållandevis små. Under
senare år har dock inkomstskillnaderna i Japan ökat. Särskilt drabbade är
ensamstående föräldrar – som trots att de förvärvsarbetar inte får
hushållsekonomin att gå ihop – och äldre. En omfattande medie- och
samhällsdebatt om ’kakusa shakai’ – klyftsamhället – har pågått sedan år 2005.
Japanen i gemen lever dock materiellt sett väl, med god tillgång till hälsovård,
utbildning, arbete och boende.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Artikel 14 i författningen behandlar allas jämlikhet inför lagen, och förbjuder
diskriminering på grund av ras, börd, kön, social status eller familjeursprung.
Myndigheter respekterar lagen, men problem i samhället finns på en rad
områden: sexuella trakasserier i arbetslivet, våldtäkt, våld mot kvinnor samt
olika former av förfördelning i det japanska arbetslivet.
Många fall av misshandel eller våldtäkt rapporteras inte på grund av socialt och
kulturellt tryck samt skam. Våldtäkt – även i hemmet – är kriminellt, och
myndigheterna beivrar i hög utsträckning mål som väcks. Antalet kvinnojourer
har ökat under de senare åren. År 2005 anmäldes 16 888 fall av misshandel i
hemmen. Polisen uppges vara snabb att träda till offrens hjälp.
Sexuella trakasserier är ett problem, men många fall anmäls inte. Olika
jourlinjer för telefonrådgivning har inrättats, tillsammans med ett
ombudsmannasystem, särskilda tunnelbanevagnar för kvinnor under
rusningstrafik och konsulenter på stora företag, sjukhus, universitet etcetera.

Ur jämställdhetssynpunkt ligger Japan efter i förhållande till den övriga
industrialiserade världen. Samhällsinstitutioner och näringsliv domineras av
män. Socialförsäkringssystemet utgår från familjen som enhet snarare än
individen, vilket ofta gör kvinnorna ekonomiskt beroende av männen.
Effekterna av löne- och socialförsäkringssystemen motverkar också kvinnors
inträde på arbetsmarknaden.
Den japanska lagen om lika anställningsvillkor förbjuder diskriminering av
kvinnor i alla skeden av en anställning. Kvinnor utgör drygt 40 procent av den
totala arbetsstyrkan, men deras löner är betydligt lägre än manliga kollegors.
Svårigheter att kombinera arbete och familjeliv gör att hela sjuttio procent av
alla kvinnor som får barn tvingas säga upp sig.
Prostitution är lagstridigt sedan 1956 men tämligen vanligt förekommande.
Sexindustrin beräknas omfatta en procent av bruttonationalprodukten, vilket är
lika mycket som den japanska försvarsmakten kostar. Ett växande problem,
såväl i städer som på landsbygden, är enjo kosai (’träff mot betalning’ –
tonårsprostitution).
Människohandel, så kallad trafficking, är fortsatt ett allvarligt problem, trots att
regeringen gjort vissa ansträngningar för att bekämpa dessa brott som ofta
begås av kriminella organisationer (boryoku-dan). I december 2004 antog
regeringen en handlingsplan för bekämpning av människohandel. Straff- och
invandringslagarna har skärpts för hårdare straff för människohandel och
bättre skydd för offren. Offren för människohandel kommer i många fall från
andra asiatiska länder, Östeuropa och Latinamerika. De luras till Japan med
löften om jobb i restaurang, fabrik eller dylikt, men sätts under tvång i arbete
vid bordeller, barer, eskort-servicefirmor etcetera. Eftersom offren står i skuld
(för biljetter, uppehälle, visum etc) till de personer som hjälpt dem till Japan,
konfiskeras deras resehandlingar vid ankomsten. Utan kunskaper i japanska är
de ofta hjälplösa, inte sällan ute i landet långt från deras länders beskickningar i
Tokyo. Den internationella kritiken mot Japans bristande åtgärder mot
människohandel – trots handlingsplanen – har ökat under de senaste åren.

Japan utpekades i USA:s utrikesdepartements ”Trafficking in Persons Report”
2007 som både transit- och mottagarland av offer för internationell
människohandel.
En kontroversiell fråga som fortfarande diskuteras inom ramen för mänskliga
rättigheter handlar om de många kvinnliga sexslavar – de så kallade
’militärtrösterskorna’ (jugun ianfu, eller på engelska military comfort women) –
som Japan före och under andra världskriget tvingade till tjänst hos den japanska
militärmakten. Forskare uppskattar att uppemot 200 000 kvinnor – mest från
Asien men även några europeiska länder – lurades, tvingades eller kidnappades
till fronten där de under vämjeliga förhållanden våldtogs eller på annat sätt
tvingades utföra sexuella tjänster. Frågan togs aldrig upp till åtal under de så
kallade Tokyorättegångarna efter krigets slut, trots att den var känd i vida
kretsar. Efter att offer i början av 1990-talet trätt fram och vittnat om sina
erfarenheter, erkände Japan 1993 i den så kallade Kono-deklarationen att
landets militärmakt gjort sig skyldig till övergreppen. Samtidigt bad Japan om
ursäkt till offren. Då Japans olika bilaterala fredsfördrag samt avtal om
normalisering av diplomatiska förbindelser gör gällande att enskilda inte kan
begära ytterligare ersättning för krigsbrott, har Japan dock inte betalat ut någon
statlig ersättning till offren. Däremot inrättade regeringen en statligt styrd –
men privat finansierad – fond som under ett decennium betalat ut
kompensation till 285 offer. Fondens verksamhet upphörde under år 2007.
Japanska premiärministrar har upprepat bett om ursäkt för dessa brott sedan
1993. Samtidigt har både politiker och akademiker förnekat att brotten ägt rum
och menar att kvinnorna själva prostituerat sig eller fallit offer för privata
entreprenörer. Före detta sexslavar har i olika omgångar dragit saken inför rätta
i japanska domstolar, som dock friat staten från ersättningskraven med
hänvisning till internationella överenskommelser. Domstolar har dock i flera
fall gett målsägarna rätt i sakfrågan: att kvinnorna rövats bort och systematiskt
våldtagits av den japanska militären. Kritiker menar att frågan inte är löst
förrän även parlamentet officiellt bett om ursäkt, offren fått statlig
kompensation och brotten detaljerat beskrivits i japanska läroböcker i historia.

I december 2007 antog Europaparlamentet en resolution som fördömer Japan
för sexslaveriet och kräver ursäkt till offren. Liknande resolutioner har under
året antagits av den amerikanska kongressens representanthus och parlamenten
i Kanada och Nederländerna (en av offernationerna).
15. Barnets rättigheter
Barns rätt skyddas av lagen och exploatering av barn förbjuds i författningens
artikel 27.
Japan har ratificerat barnkonventionens tilläggsprotokoll om barnprostitution
och barnpornografi. Problem med barnpornografi på Internet har minskat i
omfattning de senaste åren till följd av hårdare lagstiftning.
Rapporter om barnmisshandel i hemmen har fått ökad allmän uppmärksamhet
under senare år. Flera uppmärksammade fall av misstänkt barnmisshandel, som
inte rapporterats till myndigheterna, har uppdagats. Det finns också exempel
där ansvariga myndigheter inte anses ha agerat tillräckligt kraftfullt mot
misstänkt barnmisshandel. År 2000 trädde en ny lag om förebyggande av
barnmisshandel i kraft. Idag är myndigheter, läkare, lärare etcetera skyldiga att
rapportera fall där barn misstänks fara illa. Lagen ger sociala myndigheter rätt
att förbjuda föräldrar som misshandlar att ha kontakt med sina barn. Under de
senaste åren har både anmälningarna av, och den samhälleliga diskussionen
om, misshandel av barn ökat.
Personer under 20 år betraktas juridiskt som ungdomar. Straffrättsåldern
sänktes för några år sedan från 16 till 14 år.
Diskriminering av utomäktenskapliga barn förekommer. Exempelvis har
utomäktenskapliga barn sämre arvsrätt än barn födda inom äktenskapet.
Japansk lagstiftning tenderar att gynna japanska medborgare i ärenden som rör
bortrövade barn av japansk förälder i internationella äktenskap. Japan har inte
anslutit sig till 1980 års Haagkonvention om barn som bortrövats till andra
länder. Detta komplicerar hanteringen av ärenden som rör bortförda barn.
Mobbning i skolorna är ett omfattande problem.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Japans befolkning uppgår till 127 miljoner människor. Andelen personer med
utländsk bakgrund uppgår till 1,5 procent, varav den största gruppen är
koreaner (drygt 600 000), följt av kineser, brasilianare och filippinier.
FN:s särskilde rapportör om rasism konstaterade i en rapport år 2006 att olika
former av diskriminering och främlingsfientlighet förekommer mot nationella
minoriteter – dowa eller burakumin (tidigare kastlösa som under feodalismen
skött hantering av – enligt buddhistiskt synsätt – smuts, såsom döda djur, läder
och sopor) och urbefolkningen ainu eller utari (enligt uppskattningar 30 000–50
000 personer), ättlingar från tidigare japanska kolonier – koreaner och kineser
samt utlänningar och invandrad arbetskraft.
År 1997 antogs en lag om främjande av ainukultur men den japanska
regeringen erkänner inte ainu som urbefolkning, dock som etnisk minoritet.
Diskrimineringen mot minoriteter är huvudsakligen av ekonomisk och social
natur. Den tar sig bland annat uttryck i marginalisering på bostads- och
arbetsmarknaden, inom undervisning med mera. Vissa företag rapporteras
fortfarande köpa en förbjuden lista med namn på tidigare burakumin som
underlag för att avstå anställning av personer med sådan härkomst.
Anställningsrestriktioner mot icke-japanska medborgare inom den offentliga
sektorn förekommer. Vissa lokala myndigheter har dock valt att avskaffa
nationalitetsklausulen.
Japan saknar nationell lagstiftning som kriminaliserar rasdiskriminering vilket
medför svårigheter att driva sådana ärenden i domstolarna. Minoriteter är svagt
representerade i de politiska institutionerna. Diskriminering uppmärksammas
sällan i japanska medier och regeringen driver ingen aktiv politik mot
främlingsfientlighet.
Lagstiftning som ger utländska medborgare bosatta i Japan rösträtt i lokalval

har tidigare diskuterats.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Japan har historiskt sett haft en öppen attityd till homosexualitet, som
omvittnat funnits i breda lager av samhället. En mer stigmatiserande syn
uppstod i samband med moderniseringen av landet och inflytandet från
västerlandet i slutet av 1800-talet. Homosexualitet är inte illegalt, men några
lagar som skyddar homo- och bisexuellas, samt personers med
transpersonlighet (HBT) rättigheter finns heller inte. Rapporter förekommer
om både diskriminering på arbetsmarknaden och om att HBT-personer
nedvärderas och kränks av polis och åklagare i samband med
brottsutredningar, även som brottsoffer. Ofta gör sociala normer och rädsla
för diskriminering att HBT-personer vare sig öppet talar om sin läggning, eller
rapporterar kränkningar. Det finns få öppet homo- eller bisexuella offentliga
personer i det japanska samhället. Nöjes- och utelivet fungerar utan större
kränkningar. HBT-organisationer verkar fritt i samhället. Någon
partnerskapslagstiftning finns inte i Japan. Sedan 2003 har Japan en lag som
medger byte av könskategori även i folkbokföringen, efter egentligt könsbyte
samt beslut av familjedomstol.
18. Flyktingars rättigheter
Japan tillämpar en restriktiv tolkning av flyktingkonventionen. Beviskraven är
mycket höga och i praktiken beviljas mycket få personer asyl- eller
flyktingstatus. Den genomsnittliga tiden för kvarhållande i häkte av
asylsökande personer är över ett år. Brist på rättshjälp för asylsökande är ett
stort problem. Det finns inget system för offentligt subventionerade
flyktingadvokater. Flyktingadvokater har påtalat att bristen av kvalificerade
tolkar ofta leder till missförstånd i asylärenden. Avslag görs ofta utan utförlig
motivering vilket försvårar asylsökandes möjligheter att överklaga.
Sedan Japans anslutning till 1951 års flyktingkonvention år 1982 har
flyktingstatus beviljats 410 av 4882 sökande (2007 års uppgifter). År 2006
beviljades 34 av 954 ansökningar om flyktingstatus. Amnesty International
påtalar att det finns fall där asylsökande tvångsavvisats till sina hemländer trots

risk för att bli utsatta för tortyr och misshandel. I januari 2005 frångick Japan
tidigare praxis att inte deportera personer som erhållit flyktingstatus i enlighet
med konventionen.
Efter ändringar i immigrations- och flyktinglagen inrättades 2005 en funktion
där ett från Justitieministeriet fristående råd yttrar sig i överklagningsärenden.
Rådets utlåtanden offentliggörs inte och Justitieministeriet är inte skyldigt att
följa dess rekommendationer.
19. Funktionshindrades rättigheter
Diskriminering av personer med funktionshinder är förbjuden i lag. En
särskild lag ålägger större privata företag att anställa en viss andel
funktionshindrade. Diskriminering av personer med funktionshinder
förekommer dock. Exempelvis har funktionshindrade nekats tillträde till vissa
hotell och idrottsanläggningar. Ansträngningar görs för att åstadkomma både
städer, arbetsplatser och boenden som är funktionshindersanpassade.
Japan undertecknade konventionen om funktionshindrades rättigheter 2007.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter tillåts att verka utan
restriktioner.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
EU protesterar regelbundet mot dödsstraffet i Japan. Den senaste officiella
uppvaktningen genomfördes den 19 oktober 2007

Mänskliga rättigheter i Taiwan 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Taiwan är en ung demokrati som uppvisat en snabb politisk och ekonomisk
utveckling sedan mitten på 1970-talet. Det undantagstillstånd som Chiang Kai-shek
införde när han kom till Taiwan i slutet av 1940-talet hävdes så sent som 1987. Först
därefter kunde den demokratiska utvecklingen inom olika samhällsområden börja ta
form. Taiwan har en stark ekonomi och levnadsstandarden är hög.
Grundläggande rättigheter - som yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet
och religionsfrihet - skyddas enligt lag och respekteras i praktiken. Taiwan har
kommit långt i sitt arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna, en fråga som den
sittande regeringen fäster stor vikt vid och driver på flera fronter. Även om Taiwan
kommit en bra bit på vägen vad gäller lagstiftning finns det dock fortfarande
områden där brister förekommer. Värt att nämnas här är utländska gästarbetares och
utländska makars situation, människohandel och det bristande regelverket kring
flyktinghantering. Även när det gäller rättssäkerheten finns det anledning att påpeka
vissa svagheter.
Taiwan är inte medlem i FN, vilket medför att Taiwans arbete med mänskliga
rättigheter inte direkt kan relateras till de olika konventioner och det övriga arbete
inom FN mot vilka FN:s medlemsländer mäts.
Taiwans politiska status omöjliggör ett aktivt deltagande i arbetet för de mänskliga
rättigheterna inom FN:s ram. Från taiwanesisk sida är emellertid utgångspunkten att
arbeta med dessa frågor på hemmaplan och söka anpassa lagstiftningen efter
internationella konventioner. Målsättningen är att på sikt finna samarbetsformer med
det internationella samfundet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
I sitt första inledningsanförande som nybliven president i maj år 2000 deklarerade

Chen Shui-bian, att Taiwan måste föra upp ökad respekt för de mänskliga
rättigheterna på den politiska dagordningen samt genomföra en gedigen översyn av
situationen för de mänskliga rättigheterna.
Ett första steg i denna utveckling var att återigen diskutera FN:s konvention om
medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) samt FN:s konvention om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). Taiwan undertecknade
dessa konventioner 1966, men de lämnades aldrig till den lagstiftande församlingen
för ratificering. Efter att Taiwan uteslöts ur FN 1971 avfördes konventionernas
ratificering från den politiska agendan. Ett försök att få konventionerna ratificerade
gjordes i mars 2002, men efter debatt i den lagstiftande församlingen, som
resulterade i ett antal tillägg och ändringar, fann Chen Shui-bian att han inte kunde
stödja konventionernas ratificering.
Även om de båda konventionerna skulle komma att ratificeras, kan de endast träda i
kraft efter att de överlämnats till ansvarig internationell instans, det vill säga FN:s
generalsekreterare. Mot bakgrund av Taiwans politiska status är detta i dagsläget
omöjligt.
Som ett resultat av problemet med att få de båda konventionerna ratificerade,
påbörjades samtidigt arbetet med ett förslag till en ny lag för att stärka skyddet för
medborgarnas mänskliga rättigheter. Ursprungligen var tanken att den nya
grundlagen inte skulle bygga på någon av de båda konventionerna, men ändå hålla
internationell standard. Denna tanke kom dock att omvärderas då det skulle kunna
leda till konflikt mellan grundlagen och de båda konventionerna om både lagen och
konventionerna en dag antas. Man beslutade således att inkorporera de båda
konventionerna i det nya lagförslaget.
I september 2003 tillsattes en parlamentarisk människorättskommitté, med uppgift
att forma ett utkast till en ny lag för skydd av de mänskliga rättigheterna. Gruppen
består till huvuddelen av fristående experter, men även representanter från
justitieministeriet, utrikesministeriet och övriga regeringen deltar när arbetsgruppen
samlas. Arbetet med den nya lagen pågår fortfarande, men kommer sannolikt i sin
slutgiltiga form att innebära en stor förbättring jämfört med nuvarande författning.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Enligt brottsbalken får inte våld, hot, utpressning eller andra olagliga
påtryckningsmedel användas mot frihetsberövade personer. Anhållna, som blivit
utsatta för fysisk misshandel, har enligt lagen rätt att stämma polisen för tortyr. Ett
erkännande som avgivits i samband med tortyr får inte användas som bevis i en
rättsprocess. Enligt lagen har frihetsberövade rätt att ha försvarsadvokater
närvarande under förhör, för att se till att ingen misshandel sker. Trots detta har
trovärdiga rapporter om misshandel av misstänkta har förekommit även under senare
år. Frågan tas på stort allvar och myndigheterna har låtit installera videoövervakning
samt ljudupptagningsapparatur i flertalet av Taiwans förhörsrum – alla förhör ska
spelas in eller filmas, om inte pressande omständigheter gör det omöjligt.

intagen som utgör hot mot andra intagna, mot personal eller mot sig själv bära
fotbojor. Intagna vittnar om att de i stort sett tvingas bära fotbojor hela tiden
eftersom beslutet om fotbojor fattas av den övervakande vakten.
I juli 2007 frigavs 9 597 fångar från fängelser runtom i Taiwan.
Frigivningarna var resultatet av ett program för straffnedsättning som regeringen
infört för att fira 20-årsjubiléet av att det 38 år långa undantagstillståndet upphävdes
år 1987. Merparten av de frigivna var dömda för narkotikabrott, inbrott och
bedrägeri. Liknande program för 4
straffnedsättning har genomförts 1971 (nationens 60-årsjubileum), 1975 (till minne
av Chiang Kai-shek), 1988 (till minne av Chiang Ching-kuo) och 1991 (nationens
80-årsjubileum).

Förhör som hålls på kvällen ska i regel inte användas som bevis.
Anklagelser om att ett erkännande erhållits på illegalt sätt ska utredas innan det kan
användas i en rättegång.
Taiwans fängelser håller generellt god standard. Manliga och kvinnliga fångar hålls
separerade, likaså ungdomsbrottslingar och äldre intagna.
Problemet med överbelastade fängelser kvarstår dock till viss del, trots att regeringen
har genomfört såväl strukturella förändringar som rent fysiska förbättringar de
senaste åren.
Människorättsorganisationen Chinese Association for Human Rights (CAHR) fick
1997 justitieministeriets tillstånd att besöka landets samtliga fängelser för att
kartlägga internernas villkor. Dessa undersökningar har sedan dess genomförts
årligen. Intagna fångar har enligt lag rätt att ta emot besök en gång i veckan, liksom
lagstadgad rätt till regelbunden religionsutövning i fängelset. Vissa fängelser har
också öppnats för besök från allmänhet och medier som fritt har kunnat besöka och
se förhållandena i fängelserna.
På senare år har kritik från människorättsgrupper riktats mot att fångar, i synnerhet
livstidsdömda, tvingas bära fotbojor under längre perioder. Enligt reglerna ska en

4. Dödsstraff
Taiwan har kvar dödsstraffet. Dödsstraff verkställdes sju gånger år 2003, tre gånger
2004 och tre gånger 2005. Det finns dock en tydligt neråtgående trend; och under
2006 och 2007 har inga avrättningar verkställts.
Dödsstraff kan idag utdömas för ett femtiotal brott, däribland mord, väpnat rån,
knarksmuggling, våldtäkt och spionage. Dödsstraff är obligatoriskt för vissa brott,
regeringsföreträdare har dock uppgett att detta ska ersättas med möjlighet att utdöma
dödsstraff. Regeringen har också uppgett att avsikten på sikt är att avskaffa
dödsstraffet helt.
Flera ändringar med bäring på dödsstraffet har gjorts i brottsbalken, exempelvis har
det högsta tidsbestämda fängelsestraffet höjts från 20 till 30 år och skärpt straff har
påbjudits för återfallsbrottslighet. Minderåriga kan inte längre dömas till dödsstraff.
EU-länderna har vid flera tillfällen agerat mot dödsstraffet i Taiwan. Enligt Taiwan
Alliance to End the Death Penalty, TAEDP, har myndigheterna påverkats av
inhemska och internationella protester mot dödsstraff. I slutet av 2006 uppgavs en
avrättning vara nära förestående, men efter påtryckningar från inhemska och
internationella organisationer samt EU, sköts avrättningen upp på obestämd tid.

Taiwans justitiedepartement initierade i samband med detta en akademisk studie av
dödsstraffet, främst angående vilka straffrättsliga alternativ som skulle kunna bli
aktuella om det avskaffas. Rapporten beräknas vara klar i slutet av 2007. TAEDP
uppger att det är oklart om rapporten kommer att offentliggöras och hur resultaten
kommer att användas, men TAEDP kommer att få del av den.
För närvarande finns det ca 100 dödsdömda fångar i Taiwan. 28 av dessa har fått sitt
straff bekräftat, vilket innebär att deras avrättning kan verkställas med kort varsel.
Justitieministern måste personligen godkänna alla avrättningar och således kan
denne, även om ett avskaffande av dödsstraffet i straffskalan kräver en lagändring, i
praktiken förhindra att avrättningar genomförs.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det finns inga rapporter om frihetsberövande på politiska eller godtyckliga grunder i
Taiwan.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Korruption inom rättsväsendet utgör alltjämt ett problem i Taiwan, men
ansträngningar görs för att komma till rätta med detta fenomen. Enligt Transparency
Internationals index över korruption i världen rankas Taiwan som 34 i världen och 6
i Asien avseende minst korruption. Åtgärder har vidtagits för att minska det politiska
inflytandet över landets domare.

Systemet för att tillsätta domare har under kritiserats. Kritiken har framförallt
fokuserat på att alltför unga och oerfarna personer utnämns till domare. Efter en
examen i juridik, inträdesprov och två års utbildning, kan en person tillträda som
domare. Ofta får domarna döma i brottsmål snart efter tillträdet.
Människorättsorganisationer har pekat på risken för rättssäkerheten, när domare med
ringa erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete får döma i fall som är av avgörande
betydelse för den enskilde.
En svaghet i rättssäkerheten är den vikt man i vissa fall tillmäter vittnesmål som inte
är understödda av teknisk bevisning. Det visar ett rättsfall som pågått sedan 1991 och
som rönt mycket stor uppmärksamhet. Fallet kan anses vara särskilt kontroversiellt,
eftersom de tre anklagade i fråga – den så kallade ”Hsihchih-trion”, har dömts till
dödsstraff. Det berör dessutom förbudet mot tortyr under förhör.
I augusti 1991 hittades ett par knivmördat i Hsihchih i norra Taiwan. Utifrån
fingeravtryck funna på mordplatsen arresterades en man. Under förhör erkände han
omedelbart brottet; efter en tid angav han även sin bror och tre icke namngivna
vänner till denne. Mannen dömdes och avrättades året därpå och hans bror namngav
under förhör i sin tur de tre vännerna. När brodern avtjänat sitt treåriga straff för
medhjälp till mord uppgav han dock att de tre vännerna inte hade något att göra med
brottet, och att polisen under förhör tvingat honom att ange dem.

Genom en reform 1999 skärptes översynen av enskilda domares agerande, och
domare är numera förhindrade att delta i politiska aktiviteter. Under åren därefter har
fall där domare tagit emot mutor i utbyte mot fördelaktiga domar uppdagats, men
utvecklingen anses allmänt vara på väg åt rätt håll.

De tre vännerna arresterades i augusti 1991. Arresteringarna gjordes utan
häktningsorder och deras anhöriga informerades inte. De tre uppger att de utsattes
för tortyr under förhören och tvingades att erkänna brottet. Deras 6
erkännanden var motsägelsefulla. Trots att inga fysiska bevis fanns dömdes de tre till
döden utifrån den avrättade mannens angivelse, och deras egna medgivanden.

Rättsväsendets oberoende gentemot den politiska makten får anses ha stärkts
betydligt de senaste åren. Åtalet i korruptionsaffärer mot presidentens hustru och
svärson, liksom hotet att han själv riskerar åtal så snart han avgår, visar på detta. Inte
heller förefaller det finnas fog för att systemet som sådant är ett redskap för det
gamla regeringspartiet KMT, då flera avgörande rättsfall gått emot även dem.

År 2003 friades de tre männen i Taiwan Supreme Court efter nästan åtta år i
dödscell. Många trodde att detta innebar slutet på den långdragna processen, men
ännu ett överklagande gjordes. I juni 2007 dömdes de tre åter till döden. Enligt
Taiwan Alliance to End the Death Penalty, TAEDP, har det gått prestige i fallet; om
de tre frikänns helt skulle det innebära att alla tidigare domar varit felaktiga och

domstolen skulle behöva erkänna sitt misstag. Detta är enligt TAEDP anledningen
till att dödsdomarna återtogs.
De rättsliga processerna kring fallet pågår fortfarande, även om de tre inte längre
sitter fängslade. På grund av den långa processen har de dock svårt att anpassa sig till
samhället och de har utsatts för stor mental påfrestning under lång tid. Amnesty
International har uppmärksammat fallet (Public Statement ASA 38/001/2007) och ett
antal taiwanesiska NGO:er organiserar regelbundna protester till stöd för de tre.
7. Straffrihet
Straffrihet är inte ett uppmärksammat problem i Taiwan.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Taiwan har tryck- och yttrandefrihet. Det finns inga personer, företag eller
organisationer som inte kan sägas vara föremål för kritisk granskning, alla utsätts för
medias ibland mycket kraftiga bevakning. Utöver korruption, som inbegriper
ekonomiska ersättningar av olika slag, tilldrar sig även valda politikers privatliv en
mycket intensiv och ingående granskning.
Sedan den 26 december 2005 är det inte tillåtet för politiska partier, regeringen eller
militären att vara verksamma inom mediaindustrin. Inom media finns det dock en
stark förankring i de olika politiska partierna. Hela spektrat av politiska åskådningar
i samhället finns representerat i media.
Taiwan har ett mycket stort antal TV-kanaler, radiokanaler och tidningar. I
etermedier finns flera kanaler som sänder nyheter, politiska debatter och diskussioner
dygnet runt. Enskilda stationer kan vara mycket partiska, men eftersom även direkt
motstridiga uppfattningar kommer till tals på andra stationer, får man säga att
samhällsdebatten som helhet präglas av mångfald och pluralism, och att medie- och
informationsfriheten är väl tillgodosedd.
Även om det finns lagstöd för att stoppa utgivning av material som kan anses vara
”moraliskt stötande eller störande för den politiska ordningen”, finns inga
indikationer på att man stoppat utgivning av politiska skäl. I augusti 2005 meddelade

regeringens informationskontor att man beslutat att inte förlänga sju tv-kanalers
sändningsrättigheter, eftersom de under upprepade tillfällen brutit mot radio- och tvlagen. Några av dessa kanaler har senare återfått sina sändningsrättigheter.
Under 2006 ersatte National Communications Commission (NCC) regeringens
informationskontor som granskande instans inom medievärlden. Bildandet av NCC
föregicks av en hätsk debatt i den lagstiftande församlingen, där en av de centrala
frågorna var hur NCC skulle kunna hållas politiskt oberoende. I oktober 2005 antogs
så bestämmelser för fördelningen av platserna i NCC och kommissionen påbörjade
sitt arbete i år. Ledamöterna får inte vara regeringsanställda, arbeta i statsägda bolag,
eller vara knutna till sändningsbolag. De olika ledamöterna representerar de tre
största partierna DPP, KMT och Peoples First Party, vilket väcker misstanke om att
politiska motsättningar skulle kunna styra eller störa kommissionens arbete.
Denna misstanke har stärkts under 2007. I juni uppstod en konflikt mellan NCC och
regeringen angående ägandet till Broadcasting Corp of China (BCC), en radiokanal
som grundades av förra regeringspartiet KMT och som såldes före 26 december
2005, då politiska partier enligt lag skulle ha lämnat mediaindustrin. NCC godkände
en aktieöverföring som innebar att ägandet av BCC gick över till fyra företag ägda
av mediamogulen Jaw Shaw-kong, före detta KMT-ledamot i parlamentet och före
detta ordförande i den KMT-orienterade kanalen UFO radio. Jaw skulle även bli
ordförande i BCC. Regeringen hävdade att överföringen godkänts utan tillräcklig
utredning, annullerade den och inledde en rättslig process mot Jaw och de fem
ledamöter i NCC som beviljat överföringen. The Campaign for Media Reform och
Taiwan Media Watch Foundation instämde i regeringens kritik och menade att
överföringen gav för mycket makt inom media åt Jaws familj. Ärendet är ännu inte
avgjort, och visar med tydlighet att NCC:s arbete är politiskt brännstoff.
Full organisationsfrihet råder i Taiwan, vilket innebär att det inte finns några hinder
för att bilda en enskild organisation. Mötesfriheten skyddas av konstitutionen och
respekteras. Tillstånd krävs för offentliga möten utomhus, men de beviljas
rutinmässigt.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I Taiwan hålls val till president, vicepresident, lagstiftande församling, lokala
borgmästare och andra företrädare. Ett flerpartisystem råder. Den sittande
presidenten Chen Shui-bian, som representerar Democratic Progress Party (DPP),
omvaldes med en mycket liten majoritet (0,2 procent) i mars 2004. Nästa
presidentval hålls i mars 2008.
Den lagstiftande församlingen, Legislative Yuan, består av 225 representanter, varav
åtta är reserverade för representanter från urbefolkningen. Val till en ny lagstiftande
församling med färre antal ledamöter i huvudsak valda genom majoritetsval kommer
att hållas i januari 2008. Även på lokal nivå är de styrande folkvalda. Politiken är
starkt partibunden och den stora skiljelinjen utgörs av hur man betraktar sin identitet,
som taiwanesisk eller kinesisk.
Det kvinnliga deltagandet på den rikspolitiska arenan ökar successivt. I och med
Anette Lus återval 2004 har Taiwan för andra mandatperioden i rad en kvinnlig
vicepresident. Andelen kvinnor i den lagstiftande församlingen är 47 av 225. De
båda stora partierna har gjort ansträngningar att öka andelen kvinnor genom att
nominera fler kvinnliga kandidater, men utfallet i valen har inte alltid motsvarat
förväntningarna vilket sammanhänger med personvalsystemet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetstagares rättigheter och arbetsgivares skyldigheter regleras av arbetslagen (The
Labor Standards Law, LSL). Arbetsnämnden (The Council of Labor Affairs, CLA) är
den myndighet som ansvarar för att lagen implementeras och efterföljs.
Fem dagars arbetsvecka gäller för anställda inom den offentliga sektorn. Enligt en
undersökning utförd av CLA har även cirka 53 procent av företagen inom den
privata sektorn anpassat sig till fem dagars arbetsvecka.
År 2000 godkände Legislative Yuan ett förslag att minska antalet arbetstimmar per
vecka från 48 timmar i veckan till 84 timmar uppdelat på två veckor.

Lagen ger i teorin en arbetstagare möjlighet att lämna en arbetsplats med bristande
säkerhet, utan att riskera sin anställning. CLA har dock fått kritik för att lagen inte
fått tillräckligt genomslag på Taiwans arbetsplatser, eftersom antalet inspektörer med
uppgift att inspektera de ca 280 000 arbetsplatserna har varit klart otillräckligt. Ett
problem i CLA:s arbete är att många av Taiwans småföretag är familjeföretag, där
majoriteten av de anställda är släkt eller bekanta med ägaren och inte benägna att
rapportera dåliga arbetsförhållanden. CLA arbetar dock kontinuerligt för att öka
arbetstagares medvetande om sina rättigheter och ansträngningar görs för att
förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatser.
I enlighet med lagen för fackföreningsbildande har de flesta arbetare i Taiwan rätt att
bilda fackföreningar. Fortfarande finns dock inskränkningar inom vissa
yrkesgrupper, till exempel lärare och statstjänstemän. Dessa yrkesgrupper har dock
enligt Lärarförordningen och Tjänstemannaförordningen rätt att bilda
intresseorganisationer, som kan föra deras talan vid förhandlingar.
I september 2007 tillhörde 35,9 procent av den arbetsföra befolkningen en
fackförening. En förklaring till det låga antalet fackanslutna är Taiwans goda
ekonomi som bäddat för mycket låg arbetslöshet under många år. Det har därmed
inte skapats något starkt behov av förändringar på det arbetsrättsliga området.
Arbetslösheten i slutet av 2007 var 3,92 procent.
Enligt LSL är 15 år lägsta tillåtna ålder för förvärvsarbete.
Under 2007 har flera lagförslag som ämnar att förhindra diskriminering på
arbetsmarknaden passerat den lagstiftande församlingen.
I maj 2007 antogs en lag mot diskrimering av arbetstagare och -sökare på grund av
ålder, sexuell läggning, ursprung, modersmål, medlemskap i fackförening, religiös
åskådning etc. I december 2007 gjordes ett tillägg till den s.k. Gender Equality
Employment Law, som riktar sig mot diskriminering på arbetsplatsen på grund av
sexuell läggning. En arbetsgivare som begränsar en anställds utbildningsmöjligheter

och löneförmåner på grund av dennes sexuella läggning kan dömas till böter. Vid
anmälningar ligger bevisbördan på arbetsgivaren

eleverna gick vidare till gymnasienivå och 58 procent fortsatte därefter med högre
studier.

Det finns enligt uppgifter över 300 000 legala utländska gästarbetare i Taiwan. De
indelas enligt föreningen för utländska arbetare, Taiwan International Workers
Association, i fyra kategorier för hushållsarbete, vård och omsorg, fabriksarbete och
arbete inom fiskeindustrin. Utländska gästarbetare ska enligt lagen täckas av samma
skydd som lokala arbetare. För hushållsarbete finns dock inget skydd enligt LSL.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Taiwan räknas som en av de högsta i Asien.

Med risk för att få avsked, vilket kan innebära utvisning, väljer många
hushållsarbetare att stanna kvar trots ibland usla förhållanden. Flera rapporter vittnar
om de dåliga förhållanden som många utländska gästarbetare får utstå. Medier har
det rapporterat om sexuella övergrepp, misshandel och brott. Lagen Household
Service Act som syftar till att reglera villkoren för arbete inom hushållssektorn har
ännu inte antagits av den lagstiftande församlingen. CLA har inrättat en hjälptelefon
dit utländska gästarbetare kan höra av sig och få juridisk rådgivning.
Särskilt usla förhållanden råder för de utländska gästarbetare som vistas i landet
illegalt. Dessa har en mycket svag ställning när det gäller att hävda sina rättigheter
eftersom de riskerar att utvisas om de kontaktar myndigheterna.
Dåliga förhållanden för utländska arbetare även utanför hushållssektorn har
uppmärksammats. Under 2005 utbröt oroligheter i Kaohsiung bland thailändska
arbetare på grund av undermåliga arbetsförhållanden.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den offentliga sjukvården i Taiwan anses som mycket god och alla taiwaneser täcks
av en nationell sjukvårdsförsäkring. Sjukvården är kraftigt subventionerad.
12. Rätten till utbildning
Grundutbildning för barn i åldrarna 6-15 år är obligatorisk och kostnadsfri i Taiwan.
Enligt officiella uppgifter deltog i det närmaste 100 procent (97,65 procent) av alla
taiwanesiska barn i låg-, mellan- och högstadieutbildning år 2005. 93 procent av

Inkomstskillnaderna är lägre än i flertalet andra asiatiska länder och i flera
europeiska länder. Under de senaste två åren har olika enskilda organisationer dock
uttryckt oro för ökade klyftor mellan låg- och höginkomsttagare och pekat på att
medelklassen minskar i andel. Traditionellt återfinns de grupper som lever under
knappa ekonomiska förhållanden främst bland urfolken och bland gästarbetare från
länder som Filippinerna, Indonesien, Vietnam och Thailand.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnomisshandel och våldtäkt i hemmet bedöms som relativt vanligt
förekommande i Taiwan. Denna typ av missförhållanden har kommit att få allt större
uppmärksamhet under senare tid, såväl i medier som av myndigheterna. Ett viktigt
steg mot att komma till rätta med detta problem togs genom införandet av en ny lag
mot våld i hemmet, vilken trädde i kraft för sex år sedan. Den nya lagen ger domare
rätt att utfärda besöksförbud samt gör det möjligt för poliser, socialarbetare och
åklagare att ställa en misstänkt gärningsman inför rätta för offrets räkning, utan den
senares medgivande. Eftersom denna typ av brott i allmänhet betraktas som
familjeangelägenheter - den traditionella uppfattningen är att lagen inte gäller
innanför hemmets väggar - är problemet emellertid svårt att komma till rätta med.
Detta problem är speciellt stort hos urfolken, där kulturen ibland är ännu mer
kontrollerande och gör det svårt för kvinnor att hävda sin rätt gentemot familjen.
Dock har misshandlade kvinnor numera rätt att kräva skydd av polisen, vilket också
används mer och mer.
Sedan 2003 reglerar äktenskapslagen ägandeförhållandena inom ett äktenskap.
Tidigare hade maken per automatik rätt att hantera hustruns egendom, men inte vice

versa. Lagen ändrades så att när ett par ingår äktenskap har båda parter enskild
egendom. Vill paret ha gemensam egendom inom äktenskapet måste de ansöka om
detta speciellt. Detta gäller även vid skilsmässor för par som gift sig innan lagen trätt
i kraft, i mening att undvika att ena parten blir barskrapad vid en eventuell
skilsmässa. I det tidigare systemet förekom det att maken hann överföra hustruns
egendom till en tredje part, vilket missgynnade kvinnan. Kvinnor har sedan 1998 rätt
att behålla sitt efternamn vid äktenskap. Enligt arbetslagstiftningen gäller lika lön för
lika arbete, och i de fall lagen inte efterföljs kan arbetsgivaren straffas med en avgift
på mellan 10 000 och 100 000 NTD (Taiwan dollar). Inom den offentliga sektorn
finns regler som föreskriver att minst 25 procent av de anställda på olika nivåer
måste vara kvinnor. Lagen ger alla kvinnor rätt till åtta veckors föräldraledighet.
Kvinnor är underrepresenterade i högavlönade yrken. I vissa stora företagsgrupper
har ledningen, i samband med grundarens frånfälle eller pensionering, övergått till en
dotter och inte per automatik till äldste sonen.

samarbete med Kinabaserade kriminella ligor. För att kringgå visumbestämmelser
har skenäktenskap registrerats i Taiwan.
Taiwan har ingen heltäckande lagstiftning mot människohandel. Det finns möjlighet
att åtala personer som bedrivit människohandel med stöd av lagarna mot slaveri, men
det saknas en lag mot handel av människor som arbetskraft eller så kallat
skuldslaveri.
De taiwanesiska myndigheterna vidtar åtgärder för att förebygga och bekämpa
människohandeln. I november 2006 skapade inrikesministeriet en permanent
kommitté mot människohandel med ledamöter från 14 ministerier, myndigheter och
NGO:er. Polismyndigheter har tränats i bekämpning av människohandelsrelaterad
brottslighet och prostitution och sedan 2003 förs en dialog med Folkrepubliken Kina
för gemensamma åtgärder. Under de senaste två åren har flera kedjor för
människohandel avslöjats, vilket lett till åtskilliga åtal och fällande domar.

Andelen förvärvsarbetande kvinnor är hög i Taiwan.
Den lagstiftande församlingen beslutade 1999 att på sikt förbjuda prostitution i
Taiwan. Förslag på legalisering och reglering har dock förts fram av vissa grupper.
Prostitutionen i Taiwan är sannolikt ganska omfattande även om det är svårt att
verifiera detta med statistik eller siffror, då huvuddelen av verksamheten sker i det
fördolda. En stor andel av de prostituerade har invandrat illegalt från Kina och andra
närliggande länder.
Människohandel, framför allt handel med kvinnor, är ett stort problem. Enligt
berörda myndigheter, akademiska experter och sakkunniga från enskilda
organisationer, har under de senaste åren en nedåtgående trend kunnat skönjas vad
gäller Taiwans problem med människohandel. Problemet kvarstår dock, både
beträffande Taiwan som slutdestination och som en knutpunkt för vidare
människohandel till andra länder. I de fall som rapporterats har merparten varit
kvinnor med ursprung i Folkrepubliken Kina, men en del har också kommit från
Thailand, Kambodja, Filippinerna, Vietnam och Indonesien. Brottssyndikat med
hemvist i Taiwan har organiserat människohandel för prostitution i Taiwan i

Äktenskap mellan taiwanesiska män och kvinnor från Folkrepubliken Kina,
Thailand, Kambodja med kvinnor från flera andra asiatiska länder ingås förstås oftast
inte med målet att bedriva människohandel och prostitution. Dessa så kallade
”foreign spouses”, utländska hustrur, är dock en utsatt grupp i samhället, på grund av
deras beroendeställning till den taiwanesiske maken och deras mycket begränsade
möjligheter att få permanent uppehållstillstånd eller taiwanesiskt medborgarskap.
Enligt gällande lag måste en utländsk hustru lämna Taiwan i fall av skilsmässa, även
om skilsmässan beror på att maken misshandlat henne.
I november 2007 ändrades invandringslagen för att ge utländska hustrur och
utländska gästarbetare fler rättigheter. Lagändringen har antagits av den lagstiftande
församlingen och väntar nu på presidentens underskrift för att träda i kraft. Enligt
den nya lagen ska utländska hustrur få rätt att stanna i Taiwan om skilsmässan beror
på våld från makens sida eller om det finns minderåriga barn i familjen. Det kommer
inte längre att vara tillåtet att bedriva äktenskapsförmedlingar i vinstsyfte; dessa
förmedlingar får varken göra reklam för sina tjänster eller kräva ut avgift. Lagen
innehåller även paragrafer som ska skydda utländska gästarbetare mot att bli

utnyttjade av arbetsgivarna. Den är ett steg i rätt riktning, men fler åtgärder behövs
för att garantera deras rättigheter i det taiwanesiska samhället, till exempel
generösare regler vad gäller permanent uppehållstillstånd.

omfattande problematik vad gäller tillämpningen av bestämmelserna. Kryphål i
lagstiftningen samt kulturella hinder försvårar efterlevnad av restriktionerna. Detta
innebär att problemet, trots myndigheternas vilja att åtgärda det, kvarstår.

15. Barnets rättigheter
Taiwans konstitution innehåller bestämmelser som syftar till att skydda barns
rättigheter. Lagarna täcker enligt de taiwanesiska myndigheterna i stor utsträckning
innehållet i FN:s barnkonvention. Barnnämnden, Childrens Bureau, CBI, vid
inrikesministeriet har det övergripande ansvaret för att värna om barns rättigheter.
Myndigheterna strävar efter att ständigt förbättra situationen för barn och man har ett
nära samarbete med inhemska enskilda organisationer inom områden som berör
barnets rättigheter.

Lagtekniskt stöd för ingrepp mot trafficking av barn och ungdomar finns i The
Statute for the Prevention of Child and Juvenile Sexual Trafficking.

En lag mot våld i hemmet antogs 1999 i syfte att förhindra barnmisshandel genom ett
antal åtgärder. De sociala myndigheternas befogenheter har utökats och strikta
riktlinjer införts för inom vilka tidsgränser övergrepp måste rapporteras och åtgärdas.
Organisationen Child Welfare League Foundation meddelar att antalet
polisanmälningar för barnmisshandel år 2006 uppgick till 10,094. Taiwanesiska
myndigheter samarbetar aktivt med enskilda organisationer och medier för att sprida
kunskap om barns rättigheter. En 24-timmars jourtelefon dit utsatta barn kan ringa
och få hjälp och råd har inrättats. Det finns center dit barn kan söka sig på flera
ställen över hela ön.
Barnprostitution förekommer i Taiwan och det handlar främst om barn i åldrarna
12-17 år. Myndigheterna har befogenhet att omhänderta barn som bevisligen far illa.
I de fall där vårdnadshavare varit inblandade i övergreppen kan vårdnaden fråntas
dem av en domstol, på begäran av sociala myndigheter eller den minderårige själv.
Lagens strängaste straff för sexköp av barn under 18 år är två års fängelse.
Taiwanesiska medborgare som gjort sig skyldiga till sexköp av barn utomlands kan
dömas i Taiwan. Taiwans sexköpslagstiftning stadgar även att namnen på de personer
som döms för brott mot densamma, ska publiceras i tidningar. Trots att de lagar och
bestämmelser som finns på området i regel efterlevs och tillämpas, finns en

ECPAT Taiwan är den enskilda organisation som i huvudsak driver kampen för att
stoppa barnprostitution, barnpornografi samt transnationellt sexuellt utnyttjande i
Taiwan. Under de senaste åren har organisationen bland annat uppmärksammat
problemet med barnprostitution och barnpornografi på taiwanesiska webbplatser.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Taiwans malayo-polynesiska urfolk uppgår till ungefär 430 000 personer, vilket
motsvarar cirka två procent av befolkningen. Totalt har elva olika minoritetsgrupper
erkänts, varav en så sent som 2002. Urfolkens ställning har successivt uppgraderats
och såväl politiska som civila rättigheter skyddas av konstitutionen. 1996 gavs
urfolken rätt att använda sina ursprungliga icke-kinesiska namn på offentliga
dokument, vilket tidigare inte varit tillåtet. Under 2001 antogs en lag om rätten till
hemspråksundervisning. Under 2002 beslutades att urfolken har rätt till ledighet på
sina egna högtider. Ledigheten begränsas dock till en dag om året och det är upp till
de olika etniska grupperna att själva besluta vilken högtid som ska firas. Dessutom
firas 1 augusti som ”urfolkens dag”. Det har beslutats att urfolken numera kan
ansöka om skadestånd på upp till 1 miljon NTD för brott mot upphovsrättslagar, för
att förhindra att deras kulturarv utnyttjas eller förstörs.
Urfolken är dock fortfarande en utsatt social grupp, som har lägre livslängd, lägre
medelinkomst och högre arbetslöshet än genomsnittet. De är överrepresenterade när
det gäller missbruksproblem, prostitution och andra sociala missförhållanden och
underrepresenterade när det gäller högre utbildning.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjudna i taiwanesisk lag, men diskriminering på grund av

sexuell läggning omfattas inte av lagstiftningen. I diskussionerna om ny grundlag
finns förslag om stärkta mänskliga rättigheter, som även skulle omfatta
homosexuellas rättigheter. Det finns också förslag i den lagstiftande församlingen om
att ge möjlighet för homosexuella par att registrera partnerskap samt att adoptera
barn. Förslaget har dock fördröjts och ännu har ingen omröstning genomförts. En rad
lagar som syftar till att förbjuda diskriminering på grund av sexuell läggning i
arbetslivet har, som ovan nämnts, antagits under 2007.

Flertalet av de migranter som kommer gör det av ekonomiska skäl. De som kommer
från Folkrepubliken Kina ska då enligt överenskommelse med Kina återsändas dit.

Den konfucianska traditionen präglar det taiwanesiska samhället, inte minst
beträffande synen på familjen, varför homosexualitet fortfarande i hög grad är
föremål för stigmatisering. Föreningen Taiwan Gay and Lesbian Association
bildades som en underjordisk organisation 1998 och gavs officiell status år 2000. Det
är den första riksomfattande organisationen i Taiwan som arbetar för de
homosexuellas rättigheter. Organisationen har under det senaste året pekat på
diskriminering i tillämpning av tryckfrihetslagarna. Man menar att myndigheterna är
väldigt nitiska när det gäller spridning av homosexuellt material, medan man ser
mellan fingrarna när det gäller spridningen av långt grövre heterosexuellt material.

En förening för mänskliga rättigheter, Taiwan Association for Human Rights, TAHR,
har vid flera tillfällen engagerat sig för asylsökande individer. TAHR besöker
asylsökande regelbundet.

18. Flyktingars rättigheter
Flyktingars och asylsökandes rättigheter är inte tillfredsställande. Taiwan saknar helt
asyllagstiftning och ett fungerande regelverk för hur asylsökande ska behandlas.
Eftersom Taiwan står utanför FN har flyktingkommissarien UNHCR inte heller
något inflytande över hanteringen av flyktingärenden i landet. Människorättsgruppen
Chinese Association for Human Rights (CAHR) påpekar att avsaknaden av
lagstiftning gör att beslut fattas från fall till fall. Media och personliga kontakter kan
då påverka myndigheternas beslut, vilket försvårar en rättvis och konsekvent
bedömning. Endast ett fåtal asylsökande anländer till Taiwan varje år, varav
majoriteten är från Folkrepubliken Kina. Detta tros, enligt människorättsgrupper,
vara anledningen till att så lite görs från taiwanesiska myndigheters sida för att
förbättra de asylsökandes rättigheter. De flesta migranter tar sig till Taiwan på illegalt
sätt, och då de ertappas av kustbevakning eller gränspolis betraktas de i första hand
som illegala invandrare. De skickas därför till någon av Taiwans tre förläggningar för
illegala invandrare. I formell mening är dessa möjligen inte flyktingförläggningar,
men i praktiken fungerar de som det.

Kritik riktas dock mot Taiwan för att detta ofta drar ut på tiden och under tiden hålls
personerna kvar på förläggningarna. Från taiwanesisk sida påpekar man att
svårigheter i kontakterna med myndigheterna på fastlandet gör att ärendena drar ut
på tiden.

19. Funktionshindrades rättigheter
Diskriminering mot personer med mentala eller fysiska funktionsnedsättningar är
förbjudet. Enligt en lag till skydd för personer med fysiska eller psykiska
funktionshinder, är större offentliga och privata företag ålagda att låta två procent av
arbetsstyrkan utgöras av personer med funktionshinder. I privata företag med över
hundra anställda, ska en procent av arbetsstyrkan utgöras av personer med
funktionshinder. Åtföljs inte lagen är företaget skyldigt att betala en straffavgift till
en statlig fond med ändamål att öka antalet anställda med funktionshinder. Många
företag väljer emellertid att betala direkt till nämnda fond och funktionshindrade har
därför fortfarande svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.
För att förbättra situationen för personer med funktionshinder antogs 1999 en ”plan
för en hinderfri miljö i kollektivtrafiken”. Rapportering om situationen görs årligen
till berörda myndigheter och parlamentets kommitté för funktionshindrade. Lagen
påbjuder också handikappsanpassning av nya och gamla byggnader, transportmedel
etc.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Taiwan har huvudsakligen två organisationer som verkar för att stärka de mänskliga
rättigheterna i landet - Taiwan Association for Human Rights, TAHR, samt Chinese
Association for Human Rights, CAHR. TAHR grundades 1984 som en underjordisk

organisation med målsättningen att stärka yttrandefriheten och öka medborgarnas
politiska engagemang. Organisationen arbetade hårt för att de politiska dissidenter,
som till följd av den så kallade ”Vita terrorn” tvingats fly Taiwan under Chiang Kaishek, skulle få möjlighet att återvända. Sedan undantagstillståndet lyftes 1987 har
verksamheten kommit att inriktas framförallt på att avskaffa dödsstraffet, att
förbättra villkoren vid landets fängelser samt att motverka polisbrutalitet. 1992
registrerades föreningen och kunde därmed verka öppet.
CAHR grundades 1979. Organisationens agenda utgörs huvudsakligen av kampen
för dödsstraffets avskaffande samt för fångars rättigheter. CAHR har sin politiska
förankring i KMT (Kuomintang) medan många av TAHR:s grundare nu återfinns
inom DPP:s (Democratic Progressive Party) politiska led. Båda dessa organisationer
ger ut årliga rapporter om utvecklingen beträffande mänskliga rättigheter i Taiwan
Förutom dessa övergripande organisationer, finns det också en rad
intresseorganisationer såsom Taipei Association for the Promotion of Women's
Rights (TAPWR) och Warm Life Association for Women, Taiwan Gay and Lesbian
Association, Gender and Sexuality Rights Association, Judicial Reform Association,
Child Welfare League Foundation och Amnesty International.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Taiwans internationella status förhindrar FN att verka i Taiwan. EU-kontoren på ön
genomför dock regelbundet gemensamma uppvaktningar om dödsstraffet.

Mänskliga rättigheter i Hong Kong SAR
2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Hongkong är ett rättssamhälle med generellt sett god yttrandefrihet men med
begränsat folkligt inflytande. Den viktigaste politiska frågan i Hongkong SAR
(Special Administrative Region) gäller relationen till Peking och upprätthållandet av
Hongkongs autonoma ställning enligt principen ett land, två system som slås fast i
Hongkongs minikonstitution – Basic Law.
Företrädare för de demokratiska krafterna i Hongkong önskar se en snabb utveckling
mot full demokrati. Ett viktigt steg på vägen är fria och allmänna val av Chief
Executive, Hongkongs regeringschef, och till parlamentet, LegCo. Oppositionen
kräver direkta val 2012 medan Chif Executive och de pekingtrogna ledamöterna i
Legco förordar 2017. Centralregeringen i Peking och inflytelserika företrädare för
näringslivet motsätter sig en alltför snabb utveckling. Företrädare för National
Peoples Congress i Peking har efter val av Chief Executive och val till Legco i år
låtit förstå att allmänna val sannolikt inte kan äga rum förrän tidigast 2017. Den
politiska spänningen mellan demokratiförespråkarna i Hongkong å ena sidan och
regeringarna i Hongkong och Peking kvarstår.
I motsats till de politiska rättigheterna, så är de ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna fullt utvecklade.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Storbritannien har för Hongkongs vidkommande ratificerat sex av de centrala
konventionerna för mänskliga rättigheter (MR). Dessa är:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD)

- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW)
- Konventionen mot tortyr (CAT)
- Konventionen om barnets rättigheter(CRC)
Kina har accepterat att dessa konventioner skall fortsätta att vara tillämpliga i
Hongkong. Kina har tillåtit en fortsättning av rapporteringen till FN om läget för de
mänskliga rättigheterna i Hongkong, men har krävt att rapporterna ska sändas in via
Peking.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Hongkong är ett rättssamhälle, i vilket rätten till liv och kroppslig integritet generellt
sett respekteras.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades 1993.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Generellt sett åtnjuter Hongkongborna oförminskad rätt till rörlighet över gränserna.
Dock bör noteras att vissa företrädare för oppositionen inte tillåts resa till Kina, men
en uppluckring av dessa restriktioner tycks vara på väg. Medborgare i övriga Kina
tillåts i allt större utsträckning på egen hand besöka Hongkong som turister.
Liberaliseringen kan delvis ses som en åtgärd från centralregeringens sida att stärka
Hongkongs turistnäring och ekonomi.
Ett antal händelser sedan återföreningen med Kina har bidragit till en viss ovisshet
om Hongkongbornas rättsliga ställning under vistelse på fastlandet. Det förekommer
att Hongkongbor grips av myndigheterna i Kina och hålls som gisslan för sina
företags obetalda skulder och verksamhet på fastlandet. Vidare har personer med
hemvist i Hongkong gripits i Kina och bland annat anklagats för olovlig
underrättelseverksamhet. Ett uppmärksammat fall är journalisten Ching Cheong, som
arresterats i Kina anklagad för spioneri. Omständigheterna kring fallet är oklara och
Hongkongregeringen anklagas av olika MR-organisationer för att inte ha agerat

tillräckligt kraftfullt för att informera sig om fallet och verka för att Cheongs
rättigheter tillvaratas.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet med dess självständiga institutioner efter brittisk förebild anses utgöra
den kanske värdefullaste garanten för att Hongkong även fortsatt skall förbli en
rättsstat. Juristkåren är likaså uppbyggd enligt anglosaxiskt mönster.
7. Straffrihet
Straffrihet utgör inte ett problem i Hongkong.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet har starka traditioner i
Hongkong. Efter återföreningen har det dock förekommit misstankar om viss
självcensur i massmedia.
Enligt Hongkongs minikonstitution, Basic Law, skall Hongkong stifta egna lagar
som förbjuder subversiv verksamhet riktad mot Kina från Hongkong. Ett förslag till
ny lagstiftning presenterades av regeringen under hösten 2002 och gavs sedan tre
månader för konsultation med allmänheten. LegCo förelades därefter en lagtext i
vilken regeringen tagit hänsyn till vissa förslag till ändringar som framförts under
konsultationsperioden. Lagen behandlades i LegCo under våren för beslut den 9 juli
2003. Efter betydande kritik från olika instanser och en massdemonstration i
Hongkong den 1 juli 2003 med runt 500 000 deltagare drog regeringen tillbaka
förslaget. Regeringen har därefter inte presenterat någon ny tidtabell för införandet
av lagen. Kritikerna befarar att en ny lagstiftning skulle kunna medföra att
yttrandefriheten beskärs och att journalister blir mer återhållsamma vad gäller
rapportering av kritiska synpunkter angående exempelvis ledarskapet i Peking samt
Taiwans relation till fastlandet. Härtill befaras att enskilda organisationers
möjligheter att verka, och den politiska öppenheten i samhället, skulle beskäras.
Kritikerna hävdar att konceptet ett land, två system skulle mista en del av sin
relevans om lagen införs.

Regeringen har inte förbjudit Falun Gong-rörelsen i Hongkong, trots att man stått
under press från Peking i frågan. Rörelsen, som beräknas ha endast 500 aktiva
utövare i Hongkong, är dock väl bevakad av myndigheterna. Kritik har uttalats över
att tillresande Falun Gong-anhängare avvisats på flygplatsen i samband med
toppmöten i Hongkong. I en uppmärksammad rättegång dömdes 2002 ett antal Falun
Gong-anhängare för att ha "hindrat framkomligheten på allmän plats" vid en
sittdemonstration framför Kinas sambandskontor i Hongkong. Domen överklagades
och ogillades av appellationsdomstolen år 2005 med motiveringen att de
grundläggande yttrande- och demonstrationsfriheterna ska gälla oavsett politisk
inriktning på aktionen.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
De brister i demokratin som främst uppmärksammas efter Hongkongs återförening
med Kina avser reglerna för valen till de 60 platserna i den lagstiftande församlingen
(LegCo). I 2005 års val valdes för första gången lika många parlamentariker i direkta
val som från yrkesvalkretsar, 30 ledamöter från varje grupp. 11 av ledamöterna är
kvinnor, däribland talmannen. Kritiken riktar sig främst mot att majoriteten av
mandaten inte utses genom direkta val. Systemet anses gynna administrationen och
de Pekingvänliga partierna samt ge de besuttna och traditionellt inflytelserika
kretsarna i Hongkong ett oproportionerligt stort inflytande.
Enligt Basic Law ska valsystemet gradvis förändras i demokratisk riktning, men
någon tidplan finns inte angiven. Det finns en stark opinion såväl inom som utom
LegCo för att samtliga platser i den lagstiftande församlingen skall tillsättas genom
direkta val. Inom det demokratiska lägret fanns förhoppningar om att denna
förändring skulle kunna genomföras redan till nästa val 2008. På liknande sätt finns
en stark opinion som förordar att Chief Executive, den högste befattningshavaren i
Hongkong, vars mandat enligt Basic Law omfattar fem år också skulle väljas i
direkta val 2007. National Peoples Congress i Peking meddelade dock formellt i
april 2004 att allmänna val inte kan äga rum redan 2007/2008. Beslutet väckte stor
besvikelse och grusade förhoppningarna om en snabb demokratisk utveckling.
Efter en konsultationsprocess om den fortsatta utvecklingen lades en slutrapport fram
i oktober 2005. I rapporten föreslås en utvidgning av den valkommission som utser

Chief Executive från nuvarande 800 till 1 600 personer. Dessutom föreslås en
utökning av antalet platser i LegCo från nuvarande 60 till 70. De nya platserna ska
besättas av representanter för lokala distrikt i Hongkong. Än har dock ingenting
skett.
Hongkong har sedan 1989 en ombudsman som har till uppgift att granska
statsförvaltningen. Ombudsmannen kan agera efter klagomål från enskilda men även
initiera egna utredningar av allmänt intresse. Ombudsmannen är sedan 2001 en egen
myndighet fristående från förvaltningen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Hongkongs inkomstfördelning är mycket ojämn. Enligt den senaste folkräkningen
som genomfördes för några år sedan hade den så kallade gini-koefficienten (mått på
ojämlikhet i inkomstfördelning – kan variera mellan ett och noll – ju högre värde
desto större ojämlikhet) stigit till 0,53 från 0,43 år 1971. Det finns endast ett
begränsat socialt skyddsnät för de allra fattigaste, vilket har kritiserats upprepade
gånger vid FN:s granskning av efterlevanden av konventionen om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter. Chief Executive Donald Tsang har i sin
regeringsförklaring lovat att vidta åtgärder för att förbättra villkoren för de mest
utsatta grupperna.
Fackföreningarna har en svag ställning i Hongkong och kollektivavtal förekommer i
princip inte. Lagstiftning om minimilön finns endast för utländska hushållsanställda.
I Hongkongs utpräglade marknadsekonomi sker löneförhandlingar på individuell
basis och det är utbud och efterfrågan som avgör utfallet. Strejker är tillåtna, men det
är inget som hindrar att kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare stipulerar att
arbetsnedläggelse utgör en grund för uppsägning.
Kina har inte ratificerat följande fyra av ILO:s åtta konventioner om mänskliga
rättigheter: nr. 87 och 89 (föreningsfrihet och förhandlingsrätt) samt nr. 29 och 105
(förbud mot tvångsarbete). Dessa har dock tidigare ratificerats av Storbritannien och
tillämpas i Hong Kong.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den offentliga sjukvården bygger på principen att ingen skall vägras lämplig
sjukvård på grund av bristande betalningsförmåga. I något enstaka fall har, under
senare år, kritik förekommit mot att personer diskriminerats vad gäller tillgång till
sjukvård eller nonchalerats på grund av sitt ursprung.
12. Rätten till utbildning
Skolgång och universitetsundervisning är kostnadsfri eller avgiftsbelagd enligt starkt
subventionerade taxor. Knappt 23 procent av de statliga utgifterna går till utbildning.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Ungefär en tredjedel av befolkningen bor i statssubventionerade bostäder. Systemet
anses nödvändigt för att lindra de värsta effekterna av den svåra trångboddhet som
råder, samtidigt som risken för slumbebyggelse och social misär minskas.
Regeringen har vidtagit åtgärder för att skära ned programmet för subventionerat
egnahemsboende, en åtgärd som enligt kritikerna är ämnat att gå de privata
fastighetsägarna till mötes och hålla uppe fastighetspriserna. Hong Kong ligger dock
på 21:a plats bland de sjuttio länder som rankas högst i UNDP:s Human
Development Index.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Någon lagstadgad diskriminering eller systematisk ojämlik behandling av kvinnor
förekommer inte. Kvinnor som just fött barn kan riskera negativ särbehandling på
arbetsmarknaden. Equal Opportunities Commission arbetar för att med övervakning
och förslag arbeta bort eventuella inslag av bristande jämlikhet i offentlig
förvaltning, där många kvinnor för övrigt innehar framträdande poster. Gruppen
välutbildade kvinnor är stor, och kvinnor syns även i framstående befattningar i
näringslivet. Dock är kvinnorna underrepresenterade i de politiska organen: av de 15
ministrarna är endast tre kvinnor och i LegCo (60 ledamöter) finns för närvarande
elva kvinnor inklusive den kvinnliga talmannen.

Ett problem som uppmärksammats alltmer under senare år är våld inom familjen.
Polis och socialarbetare anklagas för att inte ge tillräckligt skydd till misshandlade
eller hotade kvinnor. Detta problem har uppmärksammats på politisk nivå och
regeringen har givit något ökade resurser för att hjälpa utsatta kvinnor.
15. Barnets rättigheter
Hongkong har kritiserats för bristande efterlevnad av FN:s barnkonvention. Bland
annat påtalas att barn ofta får leva skilda från sina föräldrar som arbetar i Hongkong.
Detta beror på att invandringstillstånd till Hongkong inte medges för barnen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Viss invandrad arbetskraft, huvudsakligen hushållsanställda kvinnor från länder i
Sydost- och Sydasien, särskilt Filippinerna (sammanlagt cirka 220 000 personer) och
anläggningsarbetare från Kina är underkastade en strängare immigrationsregim än
utländsk arbetskraft inom så kallade professionella yrken.
Hongkongs befolkning är till större delen invandrare, varav huvuddelen från Kina.
Etnisk eller religiöst betingad diskriminering kan förekomma men har ringa
utbredning. Gästarbetare bemöts ibland med ringaktning. Efter återföreningen har
endast etniska kineser tillträde till de högsta ämbetena.
En av regeringen förra året aviserad presentation av ett lagförslag angående
rasdiskriminering lyser fortfarande med sin frånvaro.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
I ett utslag i Högsta domstolen i augusti 2005 fastställs att Hongkongs lagstiftning
om sexuellt umgänge mellan homosexuella innebär en diskriminering vilket strider
mot Basic Law. I lagen föreskrivs att sexuellt umgänge mellan homosexuella under
21 år är straffbart medan åldersgränsen för heterosexuella är 16 år.
18 Flyktingars rättigheter
Hongkong har inte ratificerat 1951 års flyktingkonvention. Efter den våg av
båtflyktingar som anlände till Hongkong i början av 1990-talet finns i samhället en

negativ inställning till flyktingmottagande. Flyktingarnas situation har dock under de
senaste två åren uppmärksammats alltmer i media. Uppgifter om godtycklig
behandling av flyktingar förekommer, till exempel att de sätts i arrest i väntan på
beslut om flyktingstatus eller vägras inresa i Hongkong. En viss förbättring har skett
för flyktingar som utsatts för tortyr i sina hemländer.
Efter ett utslag i Högsta Domstolen har en procedur införts för att garantera dessa
asylsökande en opartisk prövning. UNHCR har kontor i Hongkong men opererar
med små resurser. Antalet flyktingar som söker sig till Hongkong ökar och på grund
av de höga levnadskostnaderna lever många av dessa under mycket knappa
omständigheter.
19. Funktionshindrades rättigheter
Situationen för personer med funktionshinder är inte tillfredsställande, till exempel
vad gäller möjligheterna att röra sig i offentlig miljö. Vissa förbättringar har skett
under senare år och rehabiliteringscentra i både allmän och enskild regi underlättar
anpassningen i samhället av de cirka 350 000 funktionshindrade i Hongkong. Dessa
ges skydd i en särskild lag från 1995 och Equal Opportunities Commission vakar
över dess tillämpning.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
En rik flora av organisationer bidrar till en öppen och livlig debatt om mänskliga
rättigheter. Amnesty International, Human Rights Watch Asia, Internationella
juristkommissionen med flera har kvalificerade företrädare på plats och egna
stödorganisationer i samhället.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Sida stödjer människorättsorganisationen Asian Human Rights Commission som har
sitt huvudkontor i Hongkong och som arbetar med mänskliga rättigheter i hela Asien.

Mänskliga rättigheter i Macao SAR 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Efter mer än 400 år av portugisiskt styre blev Macao 1999 en särskild
administrativ region i Kina (Macao SAR). Övergången har skett relativt
smärtfritt och Macaos nya institutioner är på plats. Macao garanteras en hög
grad av autonomi i den så kallade Basic Law som i praktiken har samma status
som en konstitution. Basic Law fastställer att principen ett land, två system skall
gälla, och att Macao skall behålla sin särskilda ställning i minst femtio år.
Enligt överenskommelsen mellan Portugal och Kina skall de lagar som fanns i
Macao före övergången till Macao SAR gälla, såvida dessa inte strider emot
Basic Law. De grundläggande fri- och rättigheterna finns inskrivna i Basic Law.
Det folkliga inflytandet i Macao är dock begränsat och de politiska partierna är
svaga. Pressen är mindre frispråkig än i Hongkong.
De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är generellt sett väl
utvecklade även om Macao inte är välfärdsstat i västerländsk mening.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Under det portugisiska styret ratificerade Portugal för Macaos räkning de
centrala FN-konventionerna om mänskliga fri- och rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD)- Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW)
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC)
- Konventionen mot tortyr (CAT)
- Flyktingkonventionen

Macaos rapportering till de olika kommittéerna sker numera via Peking.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Enligt Basic Law åtnjuter medborgarna rätt till liv och kroppslig integritet. Inga
fall av politiskt motiverade avrättningar eller försvinnanden har rapporterats.
Förhållandena i fängelserna är godtagbara i ett regionalt perspektiv. Dock är
överbeläggningen ett problem som har accelererat på senare år. Det stora
flertalet interner (cirka två tredjedelar) kommer från Kina.
Organisationer för mänskliga rättigheter tillåts besöka fängelserna.
4. Dödsstraff
Enligt strafflagen från 1996 skall dödsstraff inte tillämpas. Endast tidsbestämda
straff får utdömas.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Basic Law förbjuder godtyckliga frihetsberövanden, och de uppgifter som finns
tyder på att detta förbud respekteras. Häktningsförhandling måste hållas inom
48 timmar efter ett gripande. Rättegång måste hållas inom sex månader.
Normalt är häktningstiden tre månader.. Macaoerna erhåller pass och kan resa
fritt.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna är självständiga såväl i förhållande till den verkställande makten
som i förhållande till Kina. Det råder dock brist på utbildade och erfarna
advokater som behärskar de båda domstolsspråken portugisiska och kinesiska.
Åtgärder har satts in för att komma tillrätta med problemet.
Enligt Basic Law är det Chief Executive som utnämner domare på alla nivåer,
på förslag av en rådgivande oberoende kommission. Domarna kan enligt lagen
endast avsättas på grund av kriminell handling. Domarna kan vara utländska
medborgare.

En lag har införts som ger den oberoende korruptionskommissionen ökat
utrymme att agera. Allmänheten har möjlighet att framföra klagomål till
kommissionen. Chefen för kommissionen har i praktiken samma befogenheter
som en ombudsman.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter som tyder på att staten systematiskt underlåter att
utreda vissa brott
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet garanteras i Basic Law.
Mediautbudet är dock begränsat och pressen är mindre frispråkig än i
Hongkong, särskilt när det gäller kritik av Kina. Falun Gong-rörelsen är inte
särskilt aktiv i Macao, men dess verksamhet bevakas noggrant.
Basic Law föreskriver att Macao, liksom Hongkong, skall stifta egna lagar som
förbjuder subversiv verksamhet riktad mot Kina. Efter de omfattande
protesterna mot denna lagstiftning i Hongkong har dock beslut i frågan skjutits
upp.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Demokratin är outvecklad och de politiska partierna är svaga. Regeringen leds
av en Chief Executive som väljs av en valkommitté bestående av 300 personer,
men som i praktiken utses i Peking. Vid 2004 års val till Chief Executive fick
den sittande regeringschefen Edmund Ho förnyat förtroende för de
kommande fem åren. Inga motkandidater ställde upp i valet. Val till den
lagstiftande församlingen hölls för första gången efter överlämnandet till Kina i
september 2001. Val hålls vart fjärde år och antalet ledamöter skall successivt
öka. Efter valet i september 2005 uppgår de till 29, varav 12 valts genom
direkta val, 10 genom yrkesvalkretsar och 7 utses av Chief Executive. I valet
fick ett nystartat parti The New Macau Democratic Association oväntat 19
procent
av rösterna, vilket kan tyda på ett ökat politiskt intresse hos befolkningen.

Förutom en utökning av antalet ledamöter i valkommittén till Chief Executive
från 200 till 300 personer har inga steg tagits mot ökat folkligt deltagande i
valen. Till skillnad från Hongkong finns i Macaos Basic Law inte några
skrivningar som banar vägen för allmänna val till den lagstiftande församlingen
och posten som Chief Executive.
Regeringen utgörs av 13 ministrar, tre av dem är kvinnor. I den lagstiftande
församlingen är endast sex kvinnor invalda. Kvinnor är därmed starkt
underrepresenterade. Det kan emellertid noteras att talmannen är en kvinna.
Trots att kvinnor traditionellt haft en underordnad roll i det politiska livet
innehar ett antal kvinnor högre poster inom förvaltningen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Macaos ekonomi och välfärd är starkt beroende av spelindustrin och turismen.
Ekonomin fortsätter att växa. Tack vare den starka tillväxten ligger
arbetslösheten nu på knappt 3 procent.
Lönerna ligger lägre än i Hongkong och det finns inga lagar som föreskriver
arbetsgivarna att betala en minimilön eller stå för sociala omkostnader. 1984
förbjöds barnarbete och sex dagars arbetsvecka infördes.
Fackföreningsrörelsen är svag och outvecklad. Föreningsfriheten är dock
inskriven i lagen, liksom strejkrätten. Svartlistning av strejkledare och
fackföreningsmedlemmar lär dock förekomma.
En omfattande arbetskraftspendling från Kina förekommer, bland annat som
en följd av regeringens motvilja att tillåta permanent boende för
fastlandskineser i Macao. Det stora antalet migrantarbetare (över 20 procent av
arbetskraften), av vilka över 60 procent kommer från fastlandet, kan sägas
diskrimineras, då de endast erhåller korttidskontrakt. Uppgifter om annan
diskriminering på grund av hudfärg, religion eller etnisk tillhörighet är inte
kända. Kina har ratificerat ILO:s konventionerna mot barnarbete och en
konvention mot ickediskriminering i arbetslivet (nr 100).

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Tillgången till hälsovård är god. Ungdomar, gravida, mindre bemedlade,
pensionärer och cancersjuka åtnjuter gratis sjukvård. Dygnet runtakutmottagning
tillhandahålls på Hospital Centre S. Januario (HCSJ).
Primärvård ges på åtta hälsocentra, som kan remittera patienter till specialister
på sjukhus. Det går en läkare på 447 invånare och en sjukhussäng på 524
invånare. Det är bättre tal än i Korea men sämre än i Taiwan eller Japan.
Spädbarnsdödligheten ligger på 2,7 per 1 000 levande födda. Macaos
sjukvårdsbudget ligger på 1,95 miljarder macaoesiska pataca, vilket motsvarar
knappt 5 procent av den totala statsbudgeten. Detta är en ökning med 11,4
procent från 2006.
12. Rätten till utbildning
Alla invånare i skolpliktig ålder i Macao åtnjuter rätt till utbildning. Tillgången
på allmänna och privata skolor är god. Den grundläggande utbildningen är
kostnadsfri. På senare tid har det märkts en minskad tillströmning till högre
utbildning, då kasinon lockar ung arbetskraft med löner som delvis ligger över
akademikers.

15. Barnets rättigheter
Det finns inga specifika skrivningar om barnets rättigheter i Basic Law.
Strafflagen tar upp olika brott mot barn, t ex sexualbrott. Det finns lagstadgad
obligatorisk skolgång för barn mellan 5 och 15 år. Familjer med låga inkomster
kan få statligt stöd för betalningen av skolavgifter. Barnarbete är inte vanligt
förekommande och lagen förbjuder arbete för barn under 16 år.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Basic Law förbjuder alla typer av diskriminering på grundval av nationalitet,
ras, kön, språk, religion, politisk åskådning, utbildningsnivå samt ekonomisk
och social situation.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Ingen specifik lagstiftning finns som förbjuder diskriminering på grund av
sexuell läggning. Det finns inga rapporter om förföljelse p g a sexuell läggning.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Macaos befolkning åtnjuter en relativt hög levnadsstandard. BNP per capita
har ökat under senare år och uppgår för närvarande till 29 000 US dollar.

18 Flyktingars rättigheter
Macao har ratificerat FN:s flyktingkonvention. Basic Law är otydlig i frågan om
brottsmisstänkta eller dömda kan utlämnas till ett land som tillämpar dödsstraff
(något som är förbjudet i enlighet med Macaos internationella förpliktelser).
Det finns inga rapporter om att flyktingar har skickats tillbaka till länder där de
riskerar förföljelse

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Lagstiftning om förbud mot diskriminering av kvinnor infördes 1995. Kvinnor
intar i allt högre grad ledande positioner i samhället. Nästan hälften av
arbetskraften utgörs av kvinnor.

19. Funktionshindrades rättigheter
Vissa förbättringar har skett, till exempel finns det numera möjlighet för
personer med funktionshinder att få ekonomiskt stöd och
rehabiliteringsmöjligheterna har ökat. Enligt lagen ska faciliteter för personer
med funktionshinder finnas på allmänna platser, byggnader och gator, men
fortfarande återstår en hel del att göra på detta område.

Omfattande prostitution förekommer i Macao i spåren av spelverksamheten.
Omfattningen av handel med kvinnor via Macao är svår att uppskatta, men
den torde vara utbredd.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt och

publicera sitt material utan restriktioner.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sida stödjer människorättsorganisationen Asian Human Rights Commission
som har sitt huvudkontor i Hongkong, men som arbetar med mänskliga
rättigheter i hela Asien.

Mänskliga rättigheter i Vietnam 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Vietnam förblir en kommunistisk enpartistat, men utvecklas stegvis i riktning
mot ett rättssamhälle med ökad öppenhet i frågor som rör de mänskliga
rättigheterna . Landets starka ekonomiska utveckling har lett till att en stor del
av befolkningen har fått högre levnadsstandard och att individens frihet i den
privata sfären har ökat. Nationalförsamlingens roll har stärkts. Demokrati kan
dock inte uppnås så länge kommunistpartiets maktmonopol består.
Vietnam har ratificerat fem av de sex grundläggande konventionerna om de
mänskliga rättigheterna. Trots det är organisations-, religions-, yttrande- och
pressfriheten fortsatt starkt inskränkta. Regimen slog under 2007 hårt ner mot
personer som öppet kritiserade regimen eller förespråkade en fredlig övergång
till demokrati. Ett trettiotal fängslades, anklagade för att ha bedrivit verksamhet
som hotar landets enighet och säkerhet.
Samhällsdebatten i vietnamesiska medier är begränsad och självcensur vanlig.
Debatten om korruption och olika ledares maktmissbruk har dock fått ökat
utrymme. Även om det förekommer att utländska tidningar och tidskrifter
censureras, kan samma innehåll ofta skaffas fram på internet. Detta har lett till
åtgärder för att begränsa användningen av internet och informationsflödet i
landet.
Domstolarnas ställning är enligt författningen oberoende, men hela
rättsväsendet präglas av kommunistpartiets dominerande inflytande över
domare, åklagare och polisväsendet. Dödsstraff förekommer, liksom rapporter
om polisbrutalitet i häkten och fängelser.
Ett fritt civilt samhälle saknas. Mötes- och föreningsfriheten är strikt reglerad.
Ett lagförslag som styr hur enskilda organisationer kan bildas har länge varit
föremål för behandling i nationalförsamlingen men har ännu inte antagits.

Motiveringen är att olika intressenter fortfarande inte är eniga om lagens
utformning och innebörd. Situationen för de etniska minoriteterna i centrala
högländerna är fortsatt en av de mest centrala MR-frågorna i landet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Vietnam har ratificerat fem av de sex centrala konventionerna om mänskliga
rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kommitténs kommentarer
publicerades 2002. Dock har de två tilläggsprotokollen om enskild
klagorätt respektive dödsstraffets avskaffande varken undertecknats
eller ratificerats.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
Kommitténs kommentarer publicerades 1993.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD).
Kommitténs kommentarer publicerades 2001.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women (CEDAW). Kommittén publicerade kommentarer 2007. Det
fakultativa protokollet om enskild klagorätt har varken undertecknats
eller ratificerats.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) inklusive de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn. Kommitténs kommentarer till
Vietnams rapporter avseende tilläggsprotokoll 1 och 2 publicerades
2006.
Vietnam har varken undertecknat eller ratificerat:
- Konventionen mot tortyr, Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) med det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr.
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, med

tillhörande protokoll från 1967.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances.
- Konventionen om migrantarbetare och deras familjers rättigheter,
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Members of their Families.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC).
Vietnam har inte utfärdat någon stående inbjudan till FN:s specialrapportörer
eller andra oberoende experter. Det senaste besöket i Vietnam av en av FN:s
specialrapportörer ägde rum 1998. Besökets syfte var att studera
religionsfriheten i landet.
Förfrågningar om besök av FN:s rapportörer och oberoende experter har
gjorts för att studera situationen när det gäller åsiktsfrihet, utomrättsliga
avrättningar samt ”strukturanpassningspolitik och utländska skulder”. Inte
något av dessa tre besök har kommit till stånd.
Generalsekreterarens specialrapportör rapporterade om situationen för
människorättsförsvarare i Vietnam till FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars
2007. Vietnam har också omnämnts i ett flertal andra specialrapportörers
rapporter till FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2007.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det förekommer inga uppgifter om av statsmakten sanktionerar utomrättsliga
mord eller avrättningar eller andra politiskt motiverade mord. Det är enligt
grundlagen förbjudet att utöva varje form av trakasserier, tvång, tortyr eller
kränkande behandling av landets medborgare. Uppgifter om i vilken mån lagen
efterlevs är dock knapphändiga. Internationella människorättsorganisationer
har rapporterat att grov polisbrutalitet förekommer. Polisen uppges ofta sakna

kompetens hur man genomför förhör och brottsutredningar utan inslag av
våld. Det finns inget förbud mot att i domstol beakta bevis som framkommit
under tortyr.
Handel med kvinnor och barn förekommer. Det är ett erkänt ökande regionalt
fenomen, särskilt i gränstrakterna till Kina, Laos och Kambodja. Det är
framför allt fattiga kvinnor och tonårsflickor från landsbygden som faller offer
för denna typ av verksamhet. Vietnam deltar i det regionala samarbetet för att
motverka människohandel.
Antalet fängslade är inte känt. Fängelsestraffen i Vietnam är långa, men den
faktiska strafftiden kan förkortas om den fängslade sköter sig väl. Att straffet
förlängs om den fängslade inte sköter sig förekommer också. Förhållandena i
fängelserna är svåra. Överbeläggning, undernäring och usla sanitära
förhållanden är vanligt . Den som har pengar kan muta sig till en bättre
behandling i fängelset. En policy för återanpassning till livet efter strafftiden
finns och landet berömmer sig av en låg återfallsfrekvens för brottslingar.
Bedömningen av förhållandena i fängelserna försvåras av att det ansvariga
ministeriet i stort sett inte tillåter några oberoende kontroller. Internationella
Röda Korskommittén, ICRC, beviljas inte tillträde till fängelser för humanitärt
hjälparbete. Hiv/aids uppges vara ett växande problem i fängelser, särskilt i
fängelser med interner dömda för drogrelaterade brott.
Administrativt frihetsberövande är förbjudet enligt lag, men uppges trots det
användas mot oppositionella och andra som av olika skäl bedömts som
misshagliga.
4. Dödsstraff
Dödsstraff finns inskrivet i Vietnams strafflag för 29 brott. Hot mot landets
säkerhet och regim, mord, grova våldsbrott såsom våldtäkt, grov
narkotikasmuggling, grovt bedrägeri, grov ekonomisk brottslighet och
korruption kan leda till dödsstraff. De allra flesta uppges bli dömda för
narkotikabrott. Minderåriga, gravida kvinnor, kvinnor som har barn under tre
år och personer med psykiska funktionshinder kan inte dömas till döden.

Dömda kan begära nåd hos presidenten.

som stannar över natten.

I ett regeringsbeslut 2004 sekretessbelades statistiska uppgifter om dödsstraff.

Vietnam har inte undertecknat de tilläggsprotokoll som ger enskilda rätt att
framföra klagomål om brott mot mänskliga rättigheter till FN-systemets olika
konventionskommittéer. På nationell nivå finns det i praktiken inte några
institutioner dit enskilda kan anmäla brott mot mänskliga rättigheter. Det finns
planer på att inrätta ombudsmannaliknande funktioner för tillsyn och kontroll
under nationalförsamlingen. Ett steg i denna riktning är direktivet om enskild
klagorätt och möjligheten att få myndighetsbeslut prövade i en särskild
domstol. Det finns särskilda avdelningar i domstolarna där man kan få
myndighetsbeslut prövade, till exempel när en individ eller ett företag anser sig
ha fått felaktig behandling av myndigheter.

Lokala engelskspråkiga media uppger dock att man genom att addera antalet i
media publicerade avrättningar kommer fram till att det rör sig om ca hundra
per år. Avrättningarna sker genom arkebusering.
Officiellt uppger representanter för regeringen att man på sikt avser avskaffa
dödsstraffet. Nationalförsamlingen beslöt 2007 att göra en översyn av antalet
brott som kan leda till dödsstraff, det gäller framför allt ekonomiska brott och
korruption.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Under 2007 har den vietnamesiska staten slagit ner hårt mot regimkritiska
demokratiaktivister som förespråkat en fredlig övergång till flerpartisystem och
demokrati. Ett 30-tal personer har fängslats för sin politiska eller religiösa
övertygelse under 2007. Vietnams regering hävdar att dessa personer brutit
mot vietnamesisk lag genom regimkritiska uttalanden eller genom att sprida
regimkritisk propaganda. Det är svårt att få tillförlitlig information om
frihetsberövanden i landet även om internet gjort det lättare för
människorättsförsvarare att hålla kontakt med omvärlden. Nästan alla kända
oppositionella har kontakter med vietnamesiska exilorganisationer.
Bland dömda och fängslade finns buddhistmunkar, katolska och protestantiska
präster samt regimkritiska demokratiaktivister. Oppositionella bevakas mer
eller mindre strängt, många sitter i husarrest. Under 2007 har sex fångar
upptagna på EU:s särskilda bevakningslista över samvetsfångar släppts. Flera
av dessa måste dock avtjäna ytterligare år i husarrest för ”spioneri”. Sedan 2004
har totalt 20 politiska fångar upptagna på EU:s bevakningslista släppts.
I princip förekommer inga reseförbud inom landet, utom för den lilla grupp
som fått reseförbud som straff. Det har blivit lättare att röra sig och byta
bostadsort. Man måste dock fortfarande anmäla till polisen när man har gäster

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Landets rättsystem är svåröverskådligt med en rad olika typer av normativa
dokument som lagar, förordningar, beslut, cirkulär och direktiv. Gemene man
har överlag dålig kunskap om sina lagliga rättigheter. Kommunistpartiets
politbyrå antog 2005 två resolutioner om nödvändiga reformer av rättssystemet
och omorganisation av domstolsväsendet fram till 2020. Syftet uppgavs vara att
förbättra rättssäkerheten inom domstolsväsendet, ge advokater ökat inflytande
under rättegången och omvandla nuvarande åklagarämbete till en allmän
åklagarmyndighet med huvuduppgift att väcka åtal och leda brottsutredningar.
Många nya lagar är moderna till sin ordalydelse, men begränsningarna ligger i
det komplicerade systemet för praktisk tillämpning. Systemet för verkställighet
av domar i civilmål är outvecklat och skapar stora problem för enskilda
personer och företag. Det finns exempelvis inget utvecklat system för
indrivning av fordringar.
Enligt konstitutionen är alla medborgare lika inför lagen. Hela rättsväsendet
präglas emellertid av kommunistpartiets inflytande över utnämningen av
domare, åklagare och poliser. Domstolarnas ställning är svag. Högsta
domstolen är den högsta juridiska instansen. Därunder kommer provins- och
distriktsdomstolarna.

Många tvister mellan enskilda löses genom medling. Kvinnor och
minoritetsgrupper är gravt underrepresenterade i de förekommande
medlingskommittéerna. Ofta tillämpas sedvanerätt, som i vissa fall
diskriminerar kvinnor. Vietnam är ett folkrikt land med stora lokala skillnader.
Därför är det svårt att analysera hur rättssystemen, det offentliga och det
traditionella, påverkar män och kvinnor.
År 1998 infördes på försök ett rättshjälpssystem för fattiga och utsatta i
samhället. Rätten till rättshjälp stärktes 2006 genom att nationalförsamlingen
antog en lag om rättshjälp åt fattiga och att statliga medel skulle avsättas för
detta. Det finns rättshjälpscentra i landets samtliga 64 provinser. Kring dessa
centra finns ett nätverk av juridiska rådgivare och advokater som bistår
individer med rättshjälp i form av information och enskild rådgivning. Dessa
centra kan även finansiera försvarsadvokater. De vanligaste frågorna rör
landrättigheter och familjerätt.
Det finns ungefär 4 400 advokater i Vietnam, vilket innebär att det råder stor
brist på försvarsadvokater till landets 84 miljoner invånare. Lagstadgad rätt till
advokat finns i brottmål där dödsstraff kan utdömas, för ungdomsbrottslingar
och för personer med psykiska funktionshinder. Enligt uppgifter från
justitieministeriet uppges att 80 procent av alla brottmålsrättegångar äger rum
utan att någon advokat är närvarande. Endast advokater anslutna till det lokala
advokatsamfundet har rätt att företräda åtalade personer i domstol.
Advokater möter stora problem när de ska försvara en åtalad person. Ett
försvarscertifikat måste utfärdas av polisen, åklagarmyndigheten eller
domstolen i varje enskilt fall. Den byråkratiska processen är otydlig och det
finns stora lokala variationer av dessa regler. Godtycke och onödig byråkrati
leder till att det ofta tar lång tid innan den arresterade får träffa en advokat.
Ofta får inte advokaten besöka den tilltalade i häktet, än mindre hålla enskilda
samtal. Advokatens tillgång till relevant dokumentation och bevismaterial i ett
ärende är kringskuren.

Åklagaren har en relativt passiv roll i rätten. Domaren leder processen och
ställer frågor till den tilltalade och till vittnen. Försvarsadvokaten bereds få
möjligheter att ställa frågor under rättegången och brukar först få yttra sig över
åklagarens förslag till påföljd.
Under 2008 planeras bildandet av ett nationellt advokatsamfund med uppgiften
att tillvarata advokaternas rättigheter och intressen. Utöver de lokala
advokatsamfund som finns över hela landet finns även Vietnams
advokatsamfund som är en politisk intresseorganisation underordnad den
fosterländska fronten.
7. Straffrihet
Korruption är ett utbrett problem i Vietnam och med den följer möjligheten
att muta sig fri från åtal och straff. I juli 2006 trädde en ny antikorruptionslag i
kraft som är tämligen långtgående och modern. Den föreskriver bland annat att
politiker och högre tjänstemän ska redovisa sina tillgångar offentligt. Den
innehåller även etiska riktlinjer för tjänstemän, inklusive att tjänstemän på
utsatta poster ska rotera. Lagen föreskriver också att journalister har rätt att få
tillgång till offentliga dokument, förutsatt att dessa inte är hemligstämplade.
Sverige har bidragit med expertis till utformningen av lagen. Inför och under
partikongressen 2006 debatterades korruptionen öppet men efter
partikongressens slut stramades debatten åt igen. Premiärministern leder själv
den grupp som skall granska korruptionen i landet, inklusive höga tjänstemäns
tillgångar. En svaghet i antikorruptionsarbetet är bristen på effektivt skydd för
den som anmäler misstänkt korruption.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
I Vietnam är yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfriheterna starkt
begränsade. Man får t.ex. inte anordna möten utan polistillstånd. Ett
oberoende civilt samhälle saknas. Alla enskilda organisationer måste inordnas
under organisationen ”fosterländska fronten” som är en del av partistrukturen.
Offentlig kritik av det politiska systemet kan leda till omedelbart

frihetsberövande och är kriminaliserat enligt Vietnams strafflagstiftning.
Ett gryende civilt samhälle börjar dock kunna skönjas i form av ett antal löst
organiserade grupper. Exempel på detta är ekonomer, lärare och forskare, som
inom sina organisationer och nätverk för fram nya idéer och förslag.
Detsamma gäller entreprenörer och privata företagare. Nya typer av
organisationer finns för gatubarn, för personer med funktionshinder, inom
miljöområdet, för landrättigheter, minoritetsfrågor, kvinnors rättigheter/våld
mot kvinnor, hiv/aidsproblematiken etc.
Vietnamesiska journalister är personligen ansvariga för material som
produceras vilket leder till en kultur av självcensur. Trenden är dock att
mediebevakningen blir alltmer öppen och försiktigt kritisk i frågor som rör
maktmissbruk och korruption.
Utländska korrespondenter i Vietnam är hårt kontrollerade och måste uppge
sina resor och kontakter. Det förekommer att korrespondenter får problem
med sina ackrediteringar och viseringar efter att ha rapporterat i känsliga
frågor. Organisationen ”Reportrar utan gränser” bedömer i sin årliga rapport
2007 om pressfrihet i världen att situationen i Vietnam är mycket allvarlig och
att staten i stort sett har total kontroll över media.
Internet är statligt kontrollerat och säkerhetsministeriets ”internetpolis”
övervakar all datortrafik. Vietnam använder brandväggar, särskilt mot de
hemsidor som drivs av exilorganisationer i USA och Frankrike. Amnesty
International skrev i en rapport 2006 om läget för de mänskliga rättigheterna i
Vietnam att många inte vågar utbyta åsikter på internet, av rädsla för att bli
fängslade för ”spioneri” eller ”missbruk av de demokratiska friheterna”. Flera
har häktats och fängslats för att ha utbytt eller förmedlat demokratiska åsikter
över nätet. Amnesty framhåller samtidigt i sin rapport att internet trots
regimens trakasserier och fängslanden har underlättat för en växande grupp
demokratiaktivister att hålla kontakt.
Religionsfriheten finns inskriven i författningen. Var och en garanteras rätt till

sin religiösa tro. Alla religiösa samfund måste dock registreras och godkännas
av staten.
Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) är en känd religiös organisation
som inte accepteras. Dess medlemmar har inte velat inordna sig i den på 1980talet upprättade regeringskontrollerade Buddhist Church of Vietnam. Flera av
dess ledare, som är kvar i Vietnam, är fängslade eller hålls i husarrest.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Enligt Vietnams författning skall landet ledas av Vietnams Kommunistiska
Parti. Partikongressen, partiets högsta beslutande organ, möts vart femte år,
senast 2006. Partikongressen väljer partiordförande och centralkommitté,
vilken i sin tur väljer politbyrå och medlemmar i ämneskommittéer under
centralkommittén. Under senaste partikongressen 2006 debatterades bl.a.
korruption och behovet av att etablera ett mer öppet parti. Korruption
debatterades även öppet i media inför och under kongressen. Efter avslutad
kongress tilläts debatten inte längre vara lika öppen.
Den politiska ledningen i landet innehas av partiet. Makten är delad mellan
presidenten, premiärministern och partiets generalsekreterare. Ministerierna
fungerar snarare som ämbetsverk. Man eftersträvar konsensus mellan partiets
olika falanger, vilket fördröjer alla beslutsprocesser, och man undviker öppna
konflikter.
Politbyrån består av 14 män. I den 160 personer stora centralkommittén finns
endast tolv kvinnor. Partiets generalsekreterare återvaldes av partikongressen
2006 för ytterligare en mandatperiod.
Partiledningen erkänner öppet att medborgarna måste få större möjligheter att
engagera sig i politikens utformning och tillämpning. Ledarna är medvetna om
de risker som härigenom uppstår för partiet och de former missnöjesyttringar
kan ta, till exempel demonstrationer. Sådana förekommer på flera håll i landet
riktade mot lokala ledares korruption och godtycke, särskilt i landfrågan.
Den interna konflikt som länge pågått mellan konservativa och reformivrare

växer. De som förespråkar ekonomiska reformer är inte alltid desamma som
förespråkar demokratiska reformer. Partiets rädsla för den inte särskilt stora
gruppen politiskt oppositionella påverkas av denna spänning.
Nationalförsamlingen beslutar om lagar, budget, stora investeringar samt
inrikes- och utrikespolitik. Val till nationalförsamlingen äger rum vart femte år,
senast i maj 2007. Församlingen utser premiärministern, samtliga ministrar och
flera höga poster inom förvaltningen. Nationalförsamlingen utsåg president,
talman samt premiärminister i juni 2006 på förslag från partikongressen. Dessa
återvaldes av den nyvalda nationalförsamlingen i juni 2007.
Nationalförsamlingens 493 ledamöter träffas under två drygt månadslånga
sessioner. Mellan sessionerna beslutar ett så kallat ständigt utskott.
Nationalförsamlingen är kanske den institution som under de senare åren
genomgått de största förändringarna. Den har genom grundlagsändringar fått
ökad formell makt att styra landet. Ledamöterna har fått utökad möjlighet att
tolka partiprogram och granska nya lagförslag. Det händer att lagförslag,
nationella projekt och ministerkandidater tillbakavisas. Ungefär tio procent av
parlamentsledamöterna är inte partimedlemmar och särskilt de med akademisk
bakgrund är aktiva och kritiska. Av parlamentets 493 ledamöter är 127 kvinnor,
vilket är en minskning sedan förra valet. I regeringen finns 1 kvinna och 25
män. Utfrågningen av ministrar sänds i TV och radio. En allt större del av
budgeten har på senare år redovisats men delar av den är fortfarande hemlig.
Det finns stora strukturella brister som fortsatt kommer att lägga hämsko på
nationalförsamlingens verksamhet. Endast en fjärdedel av ledamöterna är
heltidsengagerade och flertalet saknar erfarenhet av parlamentsarbete. Ytterst
sätter kommunistpartiets maktmonopol gränser för hur långt
demokratiseringsprocessen kan nå under nuvarande politiska system.
.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Enligt officiella siffror var arbetslösheten i Vietnam 4,4 procent år 2006 - en

uppgift som emellertid är osäker eftersom arbetslösheten på landsbygden inte
kan mätas och graden av undersysselsättning är betydande. Varje år inträder
ungefär 1,5 miljon ungdomar på arbetsmarknaden. Nya arbetstillfällen skapas i
stort sett uteslutande inom den informella sektorn av ekonomin. Dessa arbeten
är nästan helt oreglerade i lag vilket medför att det annars relativt starka
arbetstagarskyddet inte gäller. En av de stora utmaningarna för regeringen är
att dels skapa tillräckligt med arbetstillfällen, och därmed försörjning, dels att
tillgodose det ökade kravet på utbildad arbetskraft. Vietnam gör stora
ansträngningar för att exportera arbetskraft, i första hand inom regionen.
Vietnam är sedan 1992 medlem i ILO. Landet har ratificerat fem av ILO:s åtta
centrala konventioner om avskaffandet av alla former av tvångsarbete (29),
icke-diskriminering i arbetslivet (nr 100 och 111) och förbud mot barnarbete
(138 och 182).
Arbetslagstiftningen fastställer en minimilön som 2007 uppgick till mellan 215
och 400 svenska kronor per månad beroende på om man arbetar i ett
utlandsägt eller ett vietnamesiskt företag samt beroende på var i landet man
arbetar. Arbetstiden är 40 timmar per vecka för statsanställda och anställda i
statsägda företag. Arbetslagstiftningen innehåller också bestämmelser om
övertid, grund för uppsägning och arbetarskydd. Överlag haltar dock
efterlevnaden av lagen, särskilt inom den privata sektorn. Många arbetstagare
känner varken till sina rättigheter eller skyldigheter och det finns bristande
kunskap om fackförbundens roll.
Samtliga fackförbund kontrolleras av partiet och måste godkännas av och vara
associerade med Vietnam General Confederation of Labour, VGCL som har
dubbla roller; dels att medverka till att befrämja produktion och skapa
arbetstillfällen, dels att tillvarata arbetstagarnas intressen.
Arbetskonflikter och strejker blir allt vanligare, särskilt vid utlandsägda företag,
men VGCL är illa lämpad att hantera sådana. Strejkrätten är inskriven i
arbetslagstiftningen men är omdiskuterad. Vissa erkänner inte strejkrätten
medan andra menar att strejker är en normal om än ovälkommen företeelse.

Försök att bilda fria fackföreningar slås ned.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Vietnam har förbättrat sina hälsoindikatorer avsevärt de senaste decennierna.
Det allmänna hälsotillståndet är mycket bättre än man skulle kunna förvänta av
ett land på Vietnams ekonomiska nivå. Spädbarnsdödligheten har minskat från
23 barn per 1 000 levande födda år 2000 till 18 år 2004. Undernäringen bland
barn minskade avsevärt under de första fem åren på 2000-talet. Vietnam har
satt upp hälsa som ett prioriterat område för utveckling. Tre av Vietnams elva
utvecklingsmål är hälsorelaterade; barns hälsa och födelsetal, mödrahälsa och
hiv/aids. Vietnam förväntas nå ett av målen, nämligen att halvera 1990 års
undernäringssiffror till år 2015.
Det finns fortfarande många hälsoproblem som ännu inte har fått tillräcklig
uppmärksamhet. Vietnamesiska kvinnor genomgår i snitt 2,5 aborter, vilket är
bland de högsta genomsnittssiffrorna i världen. Ohälsa räknas som en av de
främsta orsakerna till fattigdom, speciellt på landsbygden. En persons egna
kostnader för hälsovård, både vad gäller officiella utgifter och mutor, är
avsevärda.
En ökande klyfta mellan hög- och låginkomsttagare vad beträffar hälsotillstånd
gör sig snabbt gällande. Korruptionen inom hälsosektorn är utbredd.
Självbehandling blir allt vanligare, vilket medför ökande inköp av läkemedel
med osäker verkan till hög kostnad. Ökande antibiotikaresistens utgör ett annat
allvarligt problem. Ett hälsoförsäkringssystem finns som innehåller frikort för
de allra fattigaste och barn under sex år.
Regeringen erkänner att hiv/aids är ett stort problem och att sjukdomen sprids
allt snabbare. Alla 64 provinser har rapporterat hiv/aids fall. En av 60 familjer
har en familjemedlem som är hiv-positiv. I januari 2007 trädde en ny lag om
kontroll och prevention av hiv/aids i kraft. Lagen är modernt skriven och
förbjuder all form av stigmatisering och diskriminering av hiv-smittade. Lagen
ger hiv-smittade rätt till medicinsk behandling, till att vara en del av samhället,
till att arbeta och studera samt till att personuppgifter skall behandlas

konfidentiellt. Vidare kräver lagen att alla vietnamesiska myndigheter och
organisationer ska utveckla program för utbildning och information kring
hiv/aids på arbetsplatser.
12. Rätten till utbildning
Enligt lag har alla vietnamesiska barn rätt till utbildning. Pedagogiken är
emellertid ålderdomlig och tillgången och kvaliteten på undervisningen ojämn.
Av de resurser, som i statsbudgeten avsätts för utbildning, används nästan
hälften till högre utbildning. Med denna fördelning prioriteras utbildning i
städerna och gynnar de bäst ställda.
Antalet inskrivna i grundskolan uppgår till 88 procent i grundskolans årskurs 15, enligt UNDP:s Human Development Report 2007/2008. Utbildningen skall
egentligen vara kostnadsfri i grundskolan (årskurs 1-5) men i praktiken tas
avgifter ut för skolans underhåll samt för elevens skolböcker och skrivmaterial.
Fattiga familjer kan ges en avgiftsnedsättning. I årskurs 6-12 tillämpas numera
skolavgifter, men elever från fattiga familjer erbjuds reducerade avgifter.
Trots framsteg får fortfarande många vietnamesiska barn en utbildning av låg
kvalité. Barn från marginaliserade grupper får mycket lite utbildning. Det
strikta betygssystemet i uppförande och akademisk insats gör att många lärare
inte accepterar barn med speciella behov i sina klasser. Till dessa hör barn som
arbetar, barn som migrerat från landsbygd till stad, barn utan
registreringshandlingar, barn till fattiga familjer, barn som lever på gatan, barn
från etniska minoriteter och barn med funktionshinder. Enligt Human
Development Report 2007/2008 uppskattas den allmänna läskunnigheten i
landet till 90 procent.
Bristen på utbildade lärare är stor, särskilt i höglandsprovinserna. I högländerna
bor de flesta minoritetsgrupperna och undervisning på det egna språket är
ovanlig, även om den är tillåten. Minoritetsspråkens svaga ställning i
undervisningen beror framförallt på att de flesta minoritetsspråk saknar
skriftspråk, att det inte finns språkkunniga lärare samt en utbredd uppfattning
att barnen behöver lära sig vietnamesiska.

Korruptionen inom utbildningssektorn är utbredd. Under 2007 har ett antal
korruptionsfall bland lärare uppmärksammats i media, vilket lett till att
regeringen börjat diskutera åtgärder.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsförhållandena har förbättrats för flertalet vietnameser sedan
förändringspolitiken, doi moi, introducerades 1986. Vietnam hamnar på 105:e
plats av 177 länder i UNDP:s Human Development Index (Human
Development Report 2007/2008), och uppvisar generellt sett relativt goda
välfärdsindikatorer.. Standardökningen gäller såväl inkomster som tillgång till
bostad, sanitet och elektricitet. Samtidigt blir dock de sociala klyftorna i
samhället alltmer synliga, framför allt mellan stad och landsbygd, men även
inom storstäderna som en konsekvens av ökad inflyttning från landsbygden.
Mellan de etniska minoriteterna och majoritetsfolket kinh är skillnaderna i
levnadsstandard mycket stora.
I genomsnitt levde 19 procent av befolkningen i fattigdom år 2006, vilket enligt
Vietnams nya fattigdomskriterium innebär en inkomst per capita under
200 000 VND/mån (ca 80 SEK) på landsbygden och i städerna 260 000
VND/mån (ca 103 SEK).
Markägande (egentligen en arrendeform) är orsak till många konflikter
eftersom Vietnam är mycket tätbefolkat och en snabb urbanisering pågår.
Bostadsstandarden har förbättrats. Tillgången till rent vatten och sanitet ökar,
men långsamt.
En socioekonomisk utvecklingsplan för 2006-2010 antogs i juni 2006 av
nationalförsamlingen. Den fokuserar på fattigdomsbekämpning och
ekonomisk utveckling under stabilitet. Den har utarbetats i samråd med
nationella aktörer på olika nivåer och det internationella samfundet i Vietnam.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter

Kvinnans ställning och kvinnors rättsliga skydd anses allmänt vara bättre i
Vietnam än i de flesta andra länder i Syd- och Östasien. Samtidigt präglas
kvinnors situation, särskilt på landsbygden, av traditionella konfucianska
värderingar, som bland annat begränsar kvinnors tillgång till utbildning och till
arbetsmarknaden Formell, lagstadgad diskriminering anses generellt inte
förekomma. Att kvinnor är underrepresenterade på de högsta posterna inom
stats- och partiapparaten förklaras istället av att traditionella strukturer gett
män en stark kontroll över politiken.
I Vietnam debatteras kvinnans ställning mycket. Nationalförsamlingen har
antagit ett antal nya lagar i syfte att stärka kvinnors rättigheter t.ex. lagen om
jämställdhet och lagen om våld i hemmet. Såväl land- som
familjerättslagstiftningen har reviderats för att förhindra diskriminering av
kvinnor. Kvinnokommittén lyfter fram vikten av att effektivt tillämpa och
sprida kunskap om dessa nya lagar.
15. Barnets rättigheter
Vietnam har en handlingsplan för skydd av barn under särskilt svåra
omständigheter som avser barn under 16 år som arbetar och lever på gatan,
exploatering av barn, barnprostitution, drogmissbruk bland barn och barn i
konflikt med lagen. Handlingsplanen gäller fram till 2010.
En lag om omsorg, skydd och utbildning av barn trädde i kraft 2005. Den
viktigaste förändringen är ett nytt kapitel, som handlar om särskilt utsatta barn.
Ett oberoende organ för övervakning av institutioner och för att ta emot
klagomål på lagens tillämpning saknas dock. Det saknas också mekanismer för
undersökningar och datainsamling.
Barn bidrar ofta till sin familjs försörjning genom att arbeta och traditionellt
betraktas arbete som viktigt för barns utveckling. Många faktorer såsom
urbanisering, ökad privat affärsverksamhet, arbetslöshet och ökande
ekonomiska klyftor i samhället tillsammans med dålig kvalitet på utbildningen
och höga avgifter bidrar till att barn redan från 11-12 års ålder allt oftare
tvingas till eller själva väljer att arbeta istället för att gå i skolan. De allra flesta

barn arbetar i jordbrukssektorn, där flickor ofta drar det tyngsta lasset eftersom
de också förväntas göra hushållsarbetet hemma. Många barn, främst pojkar,
söker avlönat arbete och migrerar därför till städerna.
Barn under 15 år tillåts arbeta deltid under speciella förutsättningar.
Arbetslagen specificerar vilka arbeten som är skadliga och förbjudna för barn
under 18 år. Lagen reglerar endast den statliga sektorn. Vietnam har
undertecknat ILO-konventionen 182 mot de värsta formerna av barnarbete.
Ett ökande antal flickor (från 14-15 års ålder) som migrerar till städerna för att
söka arbete tvingas prostituera sig i brist på inkomster. Andra hamnar i
prostitution efter att ha blivit sexuellt utnyttjade av någon i familjekretsen eller
efter våldtäkt. Orsaker till sexuell exploatering i hemmet såväl som
kommersiellt är bland annat diskriminering av kvinnor och flickor, våld i
hemmet, upplösning av familjestrukturer (på grund av arbetslöshet, missbruk
av droger, skilsmässa), släpphänt tillämpning av lagen, ökad turism (inhemsk
såväl som utländsk), ökad kommersialisering och urbanisering.
Handel med barn förekommer i Vietnam, men eftersom verksamheten är
illegal är det svårt att bedöma omfattningen. Främst flickor säljs ofta av en till
familjen närstående person för hushållsarbete, prostitution, giftermål eller
adoption.
Från 16 år är ungdomar fullt ansvariga för sina brott men de straff som utmäts
är normalt hälften av vuxna över 18 år. Från tolv års ålder kan barn som begått
allvarligare brott och återfallsförbrytare skickas till ungdomsvårdsskola för en
tidsperiod av sex månader och upp till två år. För enklare brott och som
förstagångsförbrytare döms barn till rehabilitering i närmiljön, och de anmäls
inte till brottsregistret. Det finns fortfarande inte någon systematisk
uppföljning av ungdomar i konflikt med lagen. Vid den statliga rättshjälpsbyrån
ges, ännu i liten skala, juridiskt stöd till barn i konflikt med lagen. Diskussion
pågår om att inrätta särskilda ungdomsdomstolar.
Det förekommer inte någon rekrytering av barn under 18 år till landets

väpnade styrkor.
Vietnamesiska barn är fortfarande utsatta för våld och kroppslig bestraffning.
Medvetenheten om barns rättigheter och behov är låg. Våld mot barn är
vanligen förekommande både inom och utanför familjen t.ex. aga i skolan,
trots att många former av våld mot barn är straffbara.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urbening
I Vietnam lever 54 olika etniska grupper. Den största folkgruppen är de etniska
vietnameserna (kinh) som utgör 85 procent av befolkningen. De flesta
minoriteter bor i bergslandskapen i norra och mellersta Vietnam. Två
tredjedelar hör till sex stora grupper; tay, thai, hmong, hoa, khmer och nung.
De största grupperna omfattar runt en miljon och de mindre runt 100 000
personer. Höglandsfolken (de s.k. montagnarderna) lever traditionellt av jakt
och svedjebruk. Numera är svedjebruket begränsat i lag och andra
odlingsformer lärs ut.
En annan av de stora minoritetsgrupperna är de etniska kineserna. Till skillnad
från andra minoriteter bor de oftast i de större städerna och har det bättre
ekonomiskt ställt än den genomsnittlige vietnamesen. Khmererna är en annan
stor minoritetsgrupp som ibland utsätts för diskriminering. Många har flyttat
till Kambodja. Personer med vietnamesiskt ursprung i Kambodja har ibland
tvingats flytta till Vietnam efter att ha blivit förföljda.
Födelsetalen är betydligt högre bland minoritetsfolken i högländerna, likaså
barnadödligheten, och livslängden är låg. Läskunnigheten är så låg som 10
procent bland vissa grupper.
Vietnam har, förutom att det ratificerat relevanta konventioner, skrivit in
minoriteternas rättigheter i konstitutionen från 1992. Staten skall driva en
politik som gradvis utvecklar och stödjer alla etniska grupper. Den skall också
bevara och utveckla Vietnams multietniska kultur. Dock måste det ske inom
Vietnams rättsliga ramverk och får inte innebära något hot mot territoriet. Det

finns ett säkerhetspolitiskt intresse av att integrera minoritetsfolken i det
vietnamesiska samhället eftersom många lever i gränstrakterna och traditionellt
har hävdat sitt oberoende.

som vill blanda sig i Vietnams politiska utveckling. Under året har flera s.k.
Viet Kieu utsatts för förhör sedan de återvänt till Vietnam och några har
häktats misstänkta för hot mot nationens säkerhet.

Med varierande framgång görs satsningar på skolor och hälsoprogram för
minoriteterna. Enligt lag har barnen rätt att använda sitt eget språk i tal och
skrift i skolan i enlighet med barnkonventionen, men utbildningen och
myndighetskontakterna sker i praktiken huvudsakligen på vietnamesiska.

En speciell grupp exilvietnameser är båtflyktingarna som flydde från Vietnam
vid mitten av 1980-talet. Genom UNHCR:s försorg har nu så gott som
samtliga (110 000 personer) som befann sig i flyktingläger återförenats med
sina familjer i Vietnam. De repatrierade lever under samma restriktioner av
politiska fri- och rättigheter som den övriga befolkningen, men bedöms inte
vara utsatta för repressalier för att de en gång flytt. Enligt UNHCR har ingen
av dem utsatts för trakasserier.

Situationen för de etniska minoriteterna i centrala högländerna är fortsatt en av
de mest kritiska mänskliga rättighetsfrågorna. Vietnamesiska myndigheter
uppger att man vidtar åtgärder för att försöka lösa de mångåriga problemen
som finns såsom ökad tillgång till utbildning även på minoritetsspråken,
hälsovård, utbyggnad av infrastruktur. Ändå är internationell kritik mot
Vietnams agerande i centrala högländerna vanlig. Vietnam tillbakavisar denna
och menar att oppositionella krafter i bl.a. USA bidrar till oroligheterna genom
att utnyttja de geografiskt och socialt utsatta minoritetsgrupperna för sina egna
syften. Många av dem som flytt till Kambodja har repatrierats. FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR) övervakar situationen för de repatrierade och
gör bedömningen att de ej utsatts för repressalier.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjudet i lag, men är inte socialt accepterat. Endast
äktenskap mellan man och kvinna kan registreras.
18 Flyktingars rättigheter
I Vietnam finns inte några stora flyktinggrupper från andra länder. Utanför
landets gränser finns dock ca två miljoner s.k. Viet Kieu, vietnameser i exil. Av
dem lever ca 1,5 miljoner i USA och stora grupper i Frankrike, Kanada och
Australien. Vietnam vill gärna locka dessa grupper att investera i landet. Som
ett exempel på detta infördes 2007 viseringsfrihet på upp till fem år för.Viet
Kieu, vilket innebär att innehavaren vid varje inresa kan vistas i landet i 90
dagar utan att begära visering. Samtidigt har regimen en ambivalent attityd till
Viet Kieu eftersom man anser att det bland exilvietnameserna finns personer

I januari 2005 undertecknades en trepartsöverenskommelse mellan Vietnam,
Kambodja och UNHCR om sk montagnarder som sökt sin tillflykt till
Kambodja. Enligt UNHCR:s rapporter förefaller arbetet med att repatriera
montagnarder till Vietnam fungera förhållandevis bra.
UNHCR uppskattar att det i läger i södra Vietnam finns drygt 2 000
kambodjanska flyktingar (barn och äldre) som flytt undan Röda khmererna i
mitten av 1970-talet. Enligt UNHCR finns det för närvarande totalt ca 10 000
kambodjanska flyktingar i Vietnam, samtliga statslösa. De som är i arbetsför
ålder arbetar utan tillstånd huvudsakligen i och runt Ho Chi Minh-staden.
Representanter för den svenska ambassaden besökte ett av lägren 2006.
Vietnam har inte tillträtt 1951 års flyktingkonvention och dess protokoll.
Regeringen ger skydd mot avvisning men beviljar inte flykting- eller asylstatus.
Flera ambassader har genom åren rapporterat om personer som uppgivit sig
vara nordkoreaner, vilka tagit sin tillflykt till Vietnam.
19. Funktionshindrades rättigheter
Vietnamesiska beräkningar uppskattar antalet personer med funktionshinder
till över sex miljoner. Merparten av dessa bor på landsbygden och orsakerna
kan i de flesta fall härledas till decennier av krig. I speciella program ges
personer med funktionshinder hjälp med fysisk rehabilitering och utbildning så

att de kan klara sig bättre och även bidra till sin försörjning.
Enligt bedömare kan det finnas ett samband mellan barn i första och andra
generationen som föds med funktionshinder och de växtgifter som sprutades
över landet under USA:s krigsföring i Vietnam. Förhandlingarna om
skadestånd är komplicerade och pågår alltjämt.
Utbildningsministern antog ett dekret 2006 som reglerade barns med
funktionshinder rätt att få utbildning och integreras i den vanliga skolan.
Endast undantagsvis skall barn eller personer med funktionshinder placeras i
särskilda institutioner. Traditionella stigmatiserande synsätt försvårar ofta
funktionshindrades åtnjutande av mänskliga rättigheter Barn med
funktionshinder göms i praktiken ofta undan i hemmet i stället för att gå i
skolan, och kunskapen om olika funktionshinder och individens möjlighet till
utveckling är låg. Extra stöd till funktionshindrade och deras vårdare ges via
Vietnams Röda Kors och andra intresseorganisationer.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende nationella organisationer som arbetar för de mänskliga
rättigheterna tillåts inte.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Vietnam är generellt berett att diskutera mänskliga rättigheter så länge frågorna
inte uppfattas som känsliga eller som en inblandning i landets interna
angelägenheter. Regeringen och partiet bestämmer i vilken takt och i vilken
omfattning de internationella konventionerna kan tillämpas i Vietnam för att
inte den inre stabiliteten och partiets makt ska hotas.
Mycket av dialogen kring mänskliga rättigheter bedrivs genom EU och
tillsammans med andra EU-länders ambassader lokalt. Företrädare för lokala
EU-ambassader och för olika ministerier möts två gånger per år för sådan

dialog. Dödsstraffet, situationen för etniska minoriteter i centrala och
nordvästra högländerna, frihetsberövanden av regimkritiker som förespråkar
en fredlig övergång till demokrati, tortyr, religions- och pressfrihet,
landrättigheter är exempel på frågor som diskuteras. EU:s förteckning över
fångar som fängslats för sina åsikter lämnas över vid dessa dialogmöten.
Länder såsom Australien, Kanada, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA för
en bilateral dialog med Vietnam om mänskliga rättigheter. Inom ramen för
ASEM (Asia Europe Meeting) finns ett samarbete om mänskliga rättigheter
genom t. ex. regionala seminarier.
Även om målet för svenskt utvecklingssamarbete är att skapa bättre
möjligheter för fattiga människor att förbättra sin levnadssituation har en
majoritet av projekten och programmen dessutom en direkt eller indirekt
bäring på utvecklingen för de mänskliga rättigheterna. Sverige stöder bland
annat utbildning i mänskliga rättigheter som stöd till utvecklingen inom
rättssektorn, förbättringar av hälsosystemet, arbetet med att stärka
nationalförsamlingens roll, media- och journalistutbildning, stöd till den
offentliga statistiken, rätten till mark, åtgärder mot korruption och tekniska
innovationer för synskadades möjligheter till arbete. Sverige har också aktivt
stött inrättandet av ett nationellt advokatsamfund 2008.
Utvecklingssamarbetet ger också goda möjligheter att beskriva den svenska
politiken kring frågor om mänskliga rättigheter. Integrering av ett
rättighetsperspektiv i pågående och nya insatser prioriteras. I den gällande
landstrategin för perioden 2004-2008 är biståndets framtid kopplat till
utvecklingen av de mänskliga rättigheterna. En studie kring svenskt
utvecklingssamarbetets betydelse för utvecklingen vad gäller mänskliga
rättigheter och demokrati inom hälsa, decentralisering och rättsområdet i
Vietnam gjordes i januari 2007 i samarbete med Vietnams regering. Studien
visade att svenskt bistånd haft betydelse för utvecklingen av de mänskliga
rättigheterna i landet. I augusti 2007 beslöt Sverige att inom en period av 4-6 år
fasa ut det bilaterala biståndet med Vietnam. En strategi för perioden kommer
att utarbetas under 2008.

Mänskliga rättigheter i Laos 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Laos är en enpartistat. Medborgarna har begränsade möjligheter att fritt
utrycka sina åsikter och få sina rättigheter respekterade. Trots det laotiska
kommunistpartiets fortsatta auktoritära linje pekar emellertid utvecklingen mot
att både förståelsen och respekten för de mänskliga rättigheterna stegvis
förbättras genom försiktiga reformer. Bristande kapacitet och kompetens är ett
större problem än brist på vilja att åstadkomma förändringar på många
rättighetsområden, inte minst vad gäller de ekonomiska-, sociala-, och
kulturella rättigheterna. För de politiska och medborgerliga rättigheterna är
inskränkningarna fortfarande markanta.
Under 2007 ratificerade Laos konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter. Landet fortsatte därmed att följa trenden från tidigare år
att ansluta sig till de centrala FN-konventionerna om mänskliga rättigheter.
Liksom tidigare år förekommer uppgifter om inskränkningar i rätten till liv,
kroppslig integritet och tortyr. Antalet fall och graden av inskränkningar
förefaller ha minskat något, framför allt jämfört med 2006. Landets slutenhet
samt bristen på insyn och pålitlig information gör det dock svårt att få en klar
bild av situationen. En grupp bestående av svenskar och laotier fick under
2007 tillstånd att besöka ett fängelse, vilket veterligen är första gången
västerlänningar tillåtits se ett fängelse inifrån.
Enpartisystemet ligger fast och det finns inga tecken på politiska förändringar
inom landet. Dock lever en spillra av den väpnade oppositionen från kriget
kvar, och det finns en hörbar om än oenig opposition utanför landet.
Tack vare en robust ekonomisk tillväxt fortsätter landet att göra framsteg när
det gäller de ekonomiska och sociala rättigheterna. Resultaten är mest synliga i
de tätare befolkade områdena kring Mekong-floden. Det är svårare att få bukt

med fattigdomen på den avlägsnare landsbygden, bland etniska minoriteter och
i högländerna där levnadsstandarden är lägre och utvecklingen svagare.
En lag som syftar till att stärka barnets rättigheter antogs 2006. Ett dekret för
att förstärka funktionshindrades rättigheter är under utarbetande. Knappa
finansiella resurser och allmän brist på kompetens och kapacitet gör det dock
svårt att till fullo förverkliga de nya regelverken.
Situationen för en grupp av minoritetsfolket hmonger som lämnat Laos under
de senaste två åren och tagit sig till Petchabun i Thailand har fått fortsatt
internationell uppmärksamhet. Laos inställning till repatriering har blivit något
öppnare under året. Men principerna för Laos officiella syn på hmongproblemet
ligger fast: de personer av hmong-ursprung från Laos som befinner
sig i Thailand anses inte vara flyktingar, och i enlighet med ingångna bilaterala
avtal ska de fås att återvända till Laos. Flera internationella organisationer har
protesterat mot både den omedgörliga laotiska attityden och behandlingen av
hmongerna i Thailand.
Försiktiga steg har tagits för att på sikt tillåta fler laotiska frivilligorganisationer.
Idag är sådana organisationer, med några få hårt reglerade undantag, förbjudna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Laos anslöt sig under 2007 till konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ICESCR). Laos har nu ratificerat fyra av de åtta centrala
konventionerna om de mänskliga rättigheterna. I inget fall har regeringen gjort
några reservationer.
Utöver ICESCR har Laos ratificerat:
- konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD)
- konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor
(CEDAW)
- konventionen om barnets rättigheter (CRC). I september 2006 tillträdde
Laos även de två tilläggsprotokollen till barnkonventionen om barn i

väpnade konflikter och handel med barn.
Laos har inte undertecknat konventionen mot tortyr (CAT),
flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från 1967, samt det
fakultativa protokollet till CEDAW om enskild klagorätt. Konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) undertecknades år 2000, men
har ännu inte ratificerats. Ett förslag om ratificering av ICCPR ligger hos
Nationalförsamlingen för granskning och beslut.
Laos har inte heller undertecknat de två nya konventionerna för de mänskliga
rättigheterna (MR) om rättigheter för personer med funktionshinder (CPD)
och mot påtvingade försvinnande (CED) vilka öppnades för undertecknande
under 2007. Laos står i beredskap att underteckna CPD och överväger att
underteckna Rom-stadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Laos ligger efter i rapporteringen till FN:s olika konventionskommittéer. Den
kombinerade 16:e och 17:e CERD-rapporten till rasdiskrimineringskommittén
släpar efter, liksom rapporterna till kommittén mot diskriminering av kvinnor
(CEDAW) och till den kommitté i Genève som övervakar genomförandet av
FN:s barnrättskonvention (CRC). Orsaken till rapporteringsproblemen är
framför allt kapacitets- och kompetensunderskott.
Under 2006 begärde FN:s specialrapportör för religionsfrihet samt FN:s
specialrapportör för utomrättsliga avrättningar att få besöka Laos. Det är inte
känt om landet besvarat de två förfrågningarna. Den regionala representanten
för FN:s flyktingskommissariat besökte Vientiane i februari 2007 men fick inte
träffa regeringsrepresentanter. Flyktingskommissariatets biträdande
högkommissionär för skydd besökte Laos i maj och träffade bland annat vice
utrikesministern. En medlem i FN:s rasdiskrimineringskommitté besökte Laos
i april 2007 för att stödja framställandet av CERD-rapporten. Likaså kom en
medlem från CEDAW-kommittén på besök med ett liknande uppdrag.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr

Liksom tidigare år förekommer rapporter om inskränkningar i rätten till liv,
kroppslig integritet och tortyr. Bristerna på insyn och pålitlig information gör
det dock svårt att få en klar bild av situationen.
Den laotiska konstitutionen innehåller garantier för en rad mänskliga
rättigheter, även om många bestämmelser är vagt formulerade. De flesta
rättigheter är villkorade och kan begränsas genom lag. Det finns inga
bekräftade uppgifter som visar att statsmakten under 2007 skulle ha
sanktionerat politiska mord eller avrättningar, även om anklagelser i den
riktningen framförts, främst från oppositionsgrupper i exil.
Uppgifter från bland annat Amnesty International och amerikanska källor gör
gällande att laotiska armésoldater under 2006 dödade 26 obeväpnade personer
tillhörande hmong-minoriteten, mestadels barn och kvinnor. Flertalet av de 26
barn/ungdomar från flyktinglägret i thailändska Petchabun som arresterades av
thailändsk polis och fördes över gränsen till Laos år 2005 har återfunnits.
Laotiska myndigheter hävdade länge att man saknade kännedom om barnens
existens men i början av 2007 uppgavs att de 21 flickorna ur gruppen hade
hittats. Myndigheterna tillät inte flickorna återvända till Thailand för att förenas
med sina familjer. Arton av flickorna har i alla fall lyckats ta sig tillbaka på egen
hand. Vad som hänt med de fem pojkarna i gruppen har, trots upprepade
uppvaktningar hos de laotiska myndigheterna, inte gått att få klarhet i.
Den laotiska lagen förbjuder tortyr och annan inhuman behandling men enligt
trovärdiga källor händer det i praktiken ändå att polisen begår övergrepp mot
fångar, särskilt om dessa har anknytning till rebellerna. Slaveri eller
slaveriliknande former anses inte förekomma. Fängelseförhållanden i Laos är
generellt dåliga och kan ibland vara livshotande. Det finns rapporter om att
fångar blivit slagna med batonger, sparkade på, hållits kedjade, bundits vid
trästockar och hållits isolerade under långa perioder. Andra rapporter, bland
annat från det amerikanska utrikesdepartementet, hävdar att misshandel och
tortyr inte är lika vanligt som tidigare, och att fängelseförhållandena i de större
fängelserna kring Vientiane har förbättrats något under de senaste åren.

I samband med den laotisk-svenska arbetsgruppen för mänskliga rättigheters
möte i Paksé i mars 2007 fick gruppen tillträde till provinsfängelset i
Champasak. Veterligen har inga representanter från andra EU-ambassader eller
ICRC tidigare tillåtits se ett fängelse inifrån.
4. Dödsstraff
Någon öppen debatt om eller inhemsk opinion mot dödsstraffet förekommer
inte. Det finns totalt 14 brott som kan ge dödsstraff, bland annat brott mot
rikets säkerhet och mord. Sedan 2001 kan dödsstraff utdömas för innehav av
och handel med narkotika eller kemikalier som används vid drogframställning.
2005 antog Nationalförsamlingen en lag som innebär att dödstraff också kan
utdömas för människohandel.
Enligt Amnesty dömdes två personer till döden för drogrelaterade brott under
2007. Myndigheterna uppger att inga avrättningar har verkställts under året.
Detta stämmer överens med information från bl. a. Amnesty som rapporterat
att inga avrättningar verkställts under de senaste 11 åren. I den tidigare nämnda
bilaterala arbetsgruppen för MR-frågor har regeringsföreträdare uppgett att
Laos vill behålla dödsstraffet för extrema brott och i avskräckande syfte men
att man de facto har infört ett moratorium på verkställighet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt konstitutionen får medborgares personliga säkerhet och deras hem inte
kränkas. Medborgare kan inte arresteras eller kroppsvisiteras utan skriftligt
tillstånd. Även om statens kontroll över medborgarna lättat under senare år, är
den fortfarande vittomfattande och ofta godtycklig.
Säkerhetslagar ger staten formell rätt att övervaka och kontrollera individers
privata kommunikationer och förehavanden. Polisen gör ofta avsteg från
regelverket, och godtyckliga frihetsberövanden förblir ett problem. Under 2007
förekom uppgifter om godtyckliga frihetsberövanden och försvinnanden.
Kristna, oftast ut minoritetsgrupperna, och personer av hmong-ursprung sägs
vara särskilt utsatta.

Mer eller mindre påtvingande folkförflyttningar förekommer till följd av till
exempel infrastrukturprojekt men också för att myndigheterna vill att avlägset
boende ska kunna nås av samhällstjänster som hälsovård och utbildning.
Skyddet för dem som drabbas är svagt, och alltför ofta blir utlovade
förbättringar inte förverkligade. Olika rapporter pekar på att dessa ofrivilliga
folkomflyttningar tvärtom ofta får allvarliga konsekvenser som ökad fattigdom,
ohälsa eller undernäring.
Det finns inte längre några hinder när det gäller rörelsefriheten i landet. Den
tidigare militärstyrda Xaysomboun Special Zone har avskaffats och området
har delats upp mellan de tre angränsande provinserna. Medborgare som vill
resa utomlands eller emigrera behöver tillstånd från sin arbetsgivare för att
ansöka om pass medan det tidigare kravet på utresevisum avskaffats.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Trots vissa framsteg kontrollerar partiet och statsmakten fortfarande
rättsväsendet, och endast i den utsträckning som partiet och statsmakten tillåter
kan det rättsliga systemet agera utifrån objektiva grunder. Rättsväsendet är
alltså inte oberoende och lider dessutom av kapacitets- och kompetensbrist.
Enligt lag har en frihetsberövad rätt att få sitt fall rättsligt prövat inom ett år.
Men det händer fortfarande alltför ofta att människor sitter häktade längre än
ett år utan att bli formellt anklagade för något brott. Det finns uppgifter om att
släktingar till arresterade och häktade har betalat pengar för att få till stånd en
rättegång och få förtur i kön till domstolsväsendet. Det händer också att
fängslade hålls isolerade och att anhöriga inte får tillstånd att besöka dem även
om dessa kränkningar numera har minskat i omfattning, enligt rapporter från
bland annat amerikanska utrikesdepartementet.
Det är vanligt att åtalade betraktas som skyldiga redan innan dom fallit. Staten
ger kostnadsfri rätthjälp endast i fall som berör barn, eller när den åtalade
riskerar att dömas till döden eller livstids fängelse samt i fall som anses vara
särskilt komplicerade eller berör icke-laotier.

Advokatsamfundet utökar stadigt sitt medlemsantal men omfattar bara runt 80
personer. Det råder stor brist på advokater, kvalificerade domare och juridiskt
utbildade åklagare. Bristen är störst på distriktsnivå och växer med avståndet
från Vientiane.

positionerna vad gäller arbetet med de mänskliga rättigheterna ändå flyttats
fram. Till exempel har utrikesministeriet sedan 2005 en enhet för mänskliga
rättigheter under avdelningen för internationella överenskommelser och
rättsliga frågor. Enheten är dock underbemannad och kunskapsnivån låg.

I processer inför domstol saknar den tilltalade i de allra flesta fall juridiskt
ombud, och de flesta rättegångar blir inte mycket mer än ett förhör av den
tilltalade. Rättvis rättegång kan följaktligen inte garanteras.

Utrikesministeriet bedriver också utbildning centralt och ute i provinserna
kring mänskliga rättigheter. Justitieministeriet har dessutom under året
genomfört utbildning ute i landet för att förstärka rättstillämpningen. För
denna uppgift har man samarbetat med advokatsambundet (Lao Bar
Association). Laos är också i färd med att upprätta en nationell handlingsplan
för MR-arbetet.

Möjligheten till rättslig prövning och kunskapen om lagar och hur det rättliga
systemet ska fungera är särskilt begränsade bland redan utsatta delar av
befolkningen. Språkbarriärer gör det extra svårt för de etniska minoriteterna att
ta tillvara sina rättigheter. Det saknas jurister som behärskar minoritetsspråken.
Enligt strafflagen finns det ingen skillnad mellan mäns och kvinnors tillgång till
rättsväsendet. Barn som har fyllt 16 år är straffbara enligt strafflagen, men i
realiteten inträffar det att även yngre barn fängslas.
Det finns också ett system med militärdomstolar och säkerhetslagar. Bristen på
insyn gör att kunskapen om detta system är mycket liten.
För de flesta i landet är det formella rättssystemet en avlägsen och okänd
företeelse. Traditionellt löses konflikter på lokal nivå genom medling. Detta är
förfarande fortfarande i särklass vanligast. I de flesta byarna (83 procent) finns
en formellt tillsatt medlingsgrupp som består av fem till nio medlemmar.
Rättssäkerheten runt detta förfarande lämnar många frågetecken. Tilltron till
den informella rättshanteringen torde dock vara åtskilligt större än för det
formella rättsystemet.
I Laos finns ingen ombudsmannainstitution eller nationell kommission till
skydd för de mänskliga rättigheterna. I stället ligger ansvaret hos institutioner
inom de för enpartisystemet rådande strukturerna. Så har till exempel
åklagarmyndigheten, nationalförsamlingen och massorganisationen Lao Front
for Construction fått sig tilldelat ett sådant ansvar. Givet dessa restriktioner har

7. Straffrihet
Formellt råder likhet inför lagen. I praktiken tycks samhällets toppar, inklusive
enpartistatens ledarskap, stå ovanför lagen. Det finns få uppgifter om
rättegångar mot statstjänstemän som bryter mot lagar och förordningar. Enligt
amerikanska utrikesdepartementet har sedan 1991 endast en domare på
distriktsnivå blivit avsatt på grund olämpligt agerande. Det finns inga uppgifter
alls om åtgärder mot befattningshavare som torterar och utsätter människor
för inhuman behandling i till exempel fängelser.
Den folkliga missnöjet över den korruption som ökar i takt med den privata
sektorns snabba tillväxt tas på största allvar av en statsledning som till varje
pris vill värna om sitt maktmonopol. I ljuset av detta ska man se de åtgärder
som partiet och nationalförsamlingens fattat beslut om, till exempel lagen om
korruptionsbekämpning från 2005 och den åttonde partikongressens inrättande
av ett utskott för hanteringen av frågor kring korruption. Debatten kring
korruption har också ökat i Nationalförsamlingen, och medierna tillåts att ta
upp frågan. Under 2005 bedömdes Laos för första gången av Transparency
International och hamnade på 77: e plats. På listan för 2007 halkade landet ner
rejält och hamnade på 168:e plats (bland 179 länder). Försiktighet bör iakttas
för att dra långtgående slutsatser från listningen, eftersom faktaunderlaget för
Laos är ytterligt svagt.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m. m.
Individens åtnjutande av yttrande- och tryckfrihet är starkt begränsad. Alla
laotiska medborgare har formell rätt till yttrande- och tryckfrihet men i
praktiken begränsar landets säkerhetslagar dessa friheter och ger staten rätt att
övervaka och kontrollera individers kommunikationer och förehavanden.
Reglerna säger bland annat att det är förbjudet att förvanska partiets eller
statens politik, framkalla oordning och sprida information eller åsikter som
försvagar staten. Mötes- och föreningsfriheten är fortfarande inskränkt och
staten registrerar och kontrollerar alla sammanslutningar. All verksamhet som
syftar till att skapa ”splittring och social instabilitet” är straffbar. Deltagare i
aktiviteter som kan anses skapa oroligheter, till exempel demonstrationer, kan
bestraffas med fängelse upp till fem år. Brott mot staten kan bestraffas med 20
år i fängelse eller till och med dödsstraff.
Statens kontroll över media består. Alla inhemska media är statsägda och
kontrolleras av ministeriet för information och kultur. I den enda laotiska
engelskspråkiga tidningen, Vientiane Times som utkommer varje vardag samt i
den franskspråkiga Le Rénovateur som utkommer en gång i veckan kan man
ibland få information som tänjer något på statens officiella linje. Jämfört med
pressen har radion ett något större utrymme för öppenhet och dialog med
medborgarna. Den statliga televisionen är okritiskt lojal.

men är mer svårtillgänglig. Organisationen Journalister utan gränser placerar
Laos på 156: e plats av 168 länder i sitt årliga pressfrihetsindex. Inga fall av
journalister som arresterats, förföljts eller mördats har rapporterats under året.
Film och musik som produceras och böcker som trycks i Laos är censurerade
och utgivningen är mycket liten. Det finns bestämmelser som reglerar bland
annat e-post. Myndigheterna tillämpar dock dessa regler i mycket liten
omfattning eller inte alls. Om detta är en medvetet vald linje eller bara beror på
uppgivenhet och oförmåga till kontroll är oklart.
Andra politiska organisationer än de massorganisationer som är knutna till
partiet är förbjudna. På senare år har skett en ökning av antalet professionella
och kulturella organisationer och det finns en viss ökad tolerans gentemot
denna typ av sammanslutningar. Myndigheterna har även öppnat för
möjligheten att registrera så kallade ”icke vinstdrivande organisationer” och ett
dekret om dessa organisationer håller på att tas fram. Detta kan tolkas som att
man försiktigt vill lätta på kontrollen av det civila samhället.
Medborgare åtnjuter religionsfrihet enligt konstitutionen. I praktiken är
inskränkningarna i rätten att fritt utöva sin religion många. Det råder stora
skillnader i tolerans mellan buddhismen och andra religioner, både på provinsoch
distriktsnivå. Kristna av minoritetsursprung är särskilt utsatta.

Trots en något ökad öppenhet är det som skrivs och sägs starkt kontrollerat.
Dessutom är journalisterna vana vid att utöva självcensur. Enligt Journalister
utan gränser träffas media-ansvariga flera gånger i månaden och diskuterar
publicerade texter samt bestämmer vilka ämnen som ska lyftas fram respektive
hållas tillbaka. Statsmaktens hemlighetsmakeri sätter också sina spår i media
och det kan ta lång tid innan händelser rapporteras eftersom man inte vågar
publicera något innan statsmakten kommit med ett officiellt uttalande.

Intoleransen förefaller inte vara sanktionerad av staten utan snarare beroende
på hur nitiska och partitrogna statstjänstemän på gräsrotsnivå tolkar sin
uppgift. Det förekommer att kristen tro kopplas till misstänkt subversiv
verksamhet och kopplingar till ovänliga utländska krafter. Arresteringar utan
laglig grund förekommer, liksom hot om att personer kan komma att råka illa
ut om de fortsätter att utöva sin kristna tro. Fall av arresteringar har
rapporterats under året, även om de flesta hot aldrig verkställs.

Thailändsk TV är lättillgänglig för en stor del av befolkningen och de flesta
laotier förstår thailändska. BBC, CNN och internationella kanaler finns också
att tillgå via satellit och lokala kabelkanaler. Internationell press finns i landet

I slutet av 2006 prästvigdes fyra nya katolska biskopar i landet. Det var första
gången på trettio år som en biskopsvigning ägde rum.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Laos är en enpartistat där det laotiska folkets revolutionära parti (LPRP) utgör
kärnan i det politiska systemet. Det råder ingen politisk pluralism, det är
partiets linje som gäller. Medborgare som inte är partimedlemmar har få
möjligheter att aktivt delta i det politiska livet.
Mellan partikongresserna, som äger rum vart femte år, leds landet av politbyrån
som är partiets styrande organ med elva medlemmar och centralkommittén
med 44 ledamöter. Det finns också en vald nationalförsamling med drygt
hundra medlemmar. Därutöver finns till partiet knutna politiska
massorganisationer som Laos ungdomsförbund, Laos kvinnoförbund, partiets
fackliga organisation samt Laos front för nationell uppbyggnad, ansvarig för
religions- och minoritetsfrågor.
Val till partikongressen sker inom partiets ram och insynen och möjligheten för
vanliga medborgare att påverka dessa val är näst intill obefintlig. Efter
partikongressen 2006 ersattes en tredjedel av medlemmarna i politbyrån och
centralkommittén med nya medlemmar, inklusive partisekreteraren. Politbyrån
fick också för första gången en kvinnlig medlem.
Val till nationalförsamlingen hölls 2006. 115 av 175 kandidater, alla godkända
av den nationella valkommittén och lojala till partiet (om än inte alla
partimedlemmar) röstades fram. Eftersom valdeltagandet är obligatoriskt är
valdeltagandet mycket högt. Det råder ingen skillnad mellan kvinnor och mäns
valdeltagande. Andelen kvinnor i nationalförsamlingen ökade från 23 till 25
procent.
Nationalförsamlingen har fortfarande liten reell makt men dess inflytande har
förstärkts under senare år. Debatterna har gradvis blivit öppnare och
ledamöterna törs åtminstone ibland ifrågasätta vissa regeringsåtgärder. Ämnen
som tidigare inte förekom i kammaren kan numera diskuteras, som
fördelningen av statsbudgeten, korruption och rättighetsfrågor. Sessionerna
kan följas i radio och TV.

Förvaltningen är fortsatt sammanflätad med och kontrollerad av partiet. Det
pågår en långsam och försiktig reformprocess att gradvis skilja parti- och
statsfunktioner åt.
Det politiska systemet tillåter inte någon opposition, alltså finns det inga
oppositionspartier. Däremot lever en liten spillra av en väpnad opposition kvar
i avlägsna skogområden och det finns uttalat regimkritiska röster utanför
landet, framför allt i USA. Uppgifterna från USA, som uppdagades under 2007,
om en planerad kupp mot Laos regering, väckte stort lokalt uppseende.
Planeringen av kuppen uppges ha letts av en prominent före detta laotisk
general av hmong-ursprung, som sedan 1970-talet är bosatt i USA. Vang Pau
och hans kumpaner ska ha försökt köpa missiler, vapen och ammunition
avsedda för att spränga flera regeringsbyggnader i Vientiane och sedan avsätta
landets ledning. Kuppen avslöjades av amerikanska myndigheter och de
utpekade kuppmedlemmarna ställdes inför rätta.
Under året har ett litet antal rebeller med anhöriga tillhörande folkgruppen
hmong lämnat sitt utsatta liv i skogarna i avsikt att låta sig återintegreras i
vanliga byar. Upprörande rapporter spreds under 2006 om hur dessa tidigare
rebeller och deras familjer behandlats av civila och militära myndigheter. Det
är svårt att få en klar bild av situationen beträffande de kvarvarande
hmongrebellerna, bland annat eftersom myndigheternas formella reaktion har varit
att förneka uppgifterna.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Rätten till arbete är garanterad i konstitutionen. Detta konstitutionella skydd
kan dock inskränkas genom vanlig lagstiftning, ett förfarande som ur en
universell rättslig synvinkel knappast kan ses som en acceptabel begränsning.
Det stora flertalet laotiska arbetstagare verkar dock i en oreglerad omgivning
där lagstiftning saknar praktisk betydelse.
Tvångsarbete är förbjudet förutom vid krig och vid nationella katastrofer.

Diskriminering i arbetslivet på grundval av kön eller etniskt ursprung är också
förbjuden. Arbetslagstiftningen stipulerar en mängd rättigheter för
arbetstagare, till exempel 48 timmars arbetsvecka och säkra arbetsförhållanden.
Låga löner gör försörjningsbördan tung för många familjer. Majoriteten av
befolkningen är beroende av jordbruk för sin försörjning. Pålitlig information
om arbetslösheten i Laos finns inte att tillgå men generellt anses arbetslöshet
och undersysselsättning, särskilt bland ungdomar, vara ett problem. Liksom
många andra utvecklingsländer har Laos en mycket ung befolkning. 39 procent
av befolkning är under 16 år.
Arbetsmigration, främst till Thailand, är vanlig och har ökat på senare år. Det
beräknas att runt 300 000 laotier arbetar i Thailand. Det förekommer också
illegala migrantarbetare i Laos, främst från Vietnam. Mörkertalet är stort för
denna migration. En del av migrantarbetarna kan ha fallit offer för
människohandel. De laotiska myndigheterna samarbetar med grannländerna,
framförallt de thailändska myndigheterna, för att reglera arbetsmigrationen
mellan länderna och för att bättre skydda migrantarbetarna. Under året fick till
exempel ett femtiotal immigrations- och gränspoliser utbildning kring hur
människohandel kan förhindras.
De enda fackföreningar som tillåts verka i Laos är kontrollerade av partiet. Det
är alltså inte tillåtet att starta oberoende fackföreningar eller kollektivförhandla.
Strejker är inte uttryckligen förbjudna i lag men omfattas av det regelverk som
handlar om aktiviteter som syftar till att destabilisera landet. Därmed blir de i
praktiken otillåtna. Inga strejker har rapporterats det senaste året.
Laos har ratificerat tre av ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter: konvention nr. 29 om förbud mot tvångsarbete, samt
konventionerna nr. 138 och 182 om förbud mot barnarbete.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Staten har som uttalad avsikt att ge alla medborgare oavsett etnisk tillhörighet
eller bostadsort likvärda möjligheter att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa.

Samhällets förmåga att möta efterfrågan på hälso- och sjukvård svarar
emellertid inte mot behoven. Laos är starkt beroende av det internationella
samfundet för att upprätthålla och vidareutveckla ett primärhälsovård och
sjukvårdssystem som ändå bara täcker delar av landet. Nästan en tredjedel av
Laos kostnader för hälso- och sjukvård finansieras externt och sex procent av
den statliga budgeten går till hälsosektorn.
Med bristande kvalitet följer att utnyttjandet av hälso- och sjukvården är lågt.
Geografisk isolering, brist på infrastruktur, språkproblem och kulturella
barriärer spär på problemen, som naturligtvis är värst för de fattiga.
Mödradödligheten är mer än tre gånger högre på landsbygden än i tätorter.
Allmänt har hälsoläget i Laos har dock förbättrats, bland annat när det gäller
medellivslängd och barndödlighet.
Förekomsten av hiv/aids- i Laos är fortfarande liten, drygt 2 000 personer är
smittade enligt FN:s barnfond. Tecken tyder på att förekomsten av hiv inom
särskilt utsatta grupper har ökat. Laos är också omgivet av länder där
förekomsten av hiv/aids är mycket större. Detta i kombination med en allt
rörligare befolkning och ökad migration gör att Laos är i ett utsatt läge. Till
exempel rapporterar Vientiane Times att hiv/aids- infektionerna i Attapeuprovinsen
efter konstruktionen av en ny väg ökat med 8 procent.
12. Rätten till utbildning
Rätten till utbildning finns inskriven i konstitutionen, tillsammans med fem års
avgiftsfri och obligatorisk skolgång. En ökning av antalet barn som går i skolan
har ägt rum sedan 1990-talet. Ökningen är tydligast i städerna, bland
låglandslaotierna och bland flickor..
Trots gjorda framsteg råder stora brister på tillgång till och kvalitet på
undervisningen. Utbildningsnivån i Laos är bland de lägsta i Asien. Laos
kommer förmodligen inte att kunna nå upp till de utbildningsrelaterade
millenniemålen. Visserligen är fem års skolgång i princip avgiftsfri men

kostnader tillkommer till exempel för skoluniformer och skolböcker. Många
elever, särskilt på landsbygden, lämnar skolan innan årskurs fem.
Undervisningen tar inte hänsyn till landets multikulturella befolkning. Tvärtom
är det inskrivet i konstitutionen att all undervisning ska ske på
majoritetsspråket. Jämfört med många andra länder avsätter regeringen i Laos
en lägre andel (cirka tolv procent) av den nationella budgeten till
undervisningssektorn.
Genderaspekten har betydelse: fortfarande går färre flickor än pojkar i skolan.
Totalt är 67 procent av pojkarna och 58 procent av flickorna inskrivna i
grundskolan. Fattiga flickor från etniska minoriteter, bosatta på landsbygden är
den grupp av befolkningen som generellt ligger sämst till på utbildningsskalan.
Bland den mindre etniska gruppen Hmong-Yao kan till exempel endast åtta
procent av kvinnorna läsa.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsstandarden i Laos har stegvis förbättrats sedan ekonomiska
marknadsreformer infördes i mitten av 80-talet. Under tioårsperioden 19952005 minskade andelen fattiga från 39 till 33 procent. Av 177 länder hamnar
Laos på plats 130 på FN:s Human Development Index. År 2003 rankades Laos
som nummer 135 och 2005 som nummer 133, så trenden går – om än
långsamt – i rätt riktning.
Tillfredsställande social och ekonomisk utveckling beror i hög grad på var man
bor och vilken etnisk grupp man tillhör. Fattigdomen är generellt mer utbredd
på landsbygden, bland etniska minoriteter och i högländerna. Trots att etniska
minoriteter endast utgör en tredjedel av befolkningen, utgör de mer än hälften
av landets fattiga.
Regeringen är medveten om utvecklingsbehoven. Den har ambitiösa planer
och har satt upp målet att ta Laos ur kretsen minst utvecklade länder till år
2020. Utvecklingsplanen för 2006-2010 (”den sjätte femårsplanen”) formulerar
hur fattigdomen ska bekämpas för att 2020-målet ska kunna infrias. Planen

betonar också vikten av att utveckla geografiskt svåråtkomliga områden genom
riktade insatser i de 47 fattigaste distrikten. Fattigdomen i dessa distrikt är
dubbelt så hög som i de 94 icke-prioriterade distrikten.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Enligt konstitutionen har kvinnor och män lika rättigheter på de politiska,
ekonomiska, kulturella och sociala områdena samt i familjeangelägenheter.
Trots den grundlagsfästa jämställdheten mellan män och kvinnor skiljer sig
både inflytandet och utvecklingen åt för män och kvinnor. Laos rankas
nummer 100 av 136 länder på Gender Related Development Index i FN:s
Human Development Report.
Det finns inte någon lagstadgad diskriminering av kvinnor vad beträffar
giftermål och arv. En lag för ”skydd och utveckling av kvinnor” har antagits.
Lagen kriminaliserar bland annat våld i hemmet samt handel med kvinnor och
barn.
Regeringen har bildat National Commission for the Advancement of Women
(NCAW) och National Commission on Mothers and Children (NCMC) som
ska främja kvinnornas och barnens rättigheter. Dessutom finns Lao Women’s
Union som är partiets massorganisation för att representera kvinnors intressen.
Politiskt har kvinnor ett mycket begränsat inflytande och kvinnorna är klart
underrepresenterade i såväl partiet som i statsapparaten. Men framsteg har
noterats. Vid partikongressen 2006 valdes för första gången en kvinna – som
också är vicepresident för nationalförsamlingen - in i politbyrån. Landet har
också tre kvinnliga ministrar. Andelen kvinnliga ledamöter i
nationalförsamlingen ökade efter 2006 års val (29 av nationalförsamlingens 115
medlemmar är kvinnor). Men fortfarande finns få kvinnor representerade i de
beslutsfattande organen på alla nivåer: endast två av de 44 medlemmarna i
centralkommittén är kvinnor, knappt åtta procent av medlemmarna i

bykommittéer är kvinnor och det finns inga kvinnliga provinsguvernörer.
Kvinnors ekonomiska inflytande är begränsat och deras insatser ofta
undervärderade, detta trots att kvinnors deltagande i arbetsmarknaden i Laos
(70 procent) är bland de högsta i regionen. Kvinnliga företagare stöter ofta på
hinder i sin verksamhet. Många av dessa är relaterade till kulturella
lämplighetskoder.
Färre flickor än pojkar går i skolan och flickorna tvingas oftare avbryta sin
skolgång. Resultatet är att kvinnor har en betydligt lägre utbildningsnivå och
lägre läskunnighet än män. Delvis beror detta på sociala och kulturella
olikheter, delvis på att utbildningspolitiken inte tillräckligt väl har anpassats till
flickors behov.
Kvinnors reproduktiva rättigheter respekteras generellt. Men en dåligt utbyggd
hälsovård gör att mödradödligheten är hög. Många kvinnor, framförallt på
landsbygden, föder sina barn hemma.
Kvinnans ställning skiljer sig åt hos olika etniska grupper. I de flesta fall arbetar
kvinnor hårdare än vad män gör men har mindre roll i beslutsfattandet.
Månggifte förekommer bland vissa minoriteter. Kvinnlig könsstympning sker
inte men andra lagstridiga traditioner och kränkningar kan förekomma inom
vissa etniska grupper. Handel med kvinnor och flickor är olaglig men
förekommer.
15. Barnets rättigheter
Den laotiska regeringen har tagit ställning för barns rättigheter och verkar efter
förmåga för att efterleva barnkonventionen. I denna anda antogs i december
2006 en ny barnlag av nationalförsamlingen.
Levnadsstandarden för flertalet barn är fortfarande mycket låg. En färsk
rapport från FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) visar att vartannat barn på
landsbygden är kroniskt undernärd. Barn från etniska minoriteter, och särskilt

flickor från dessa grupper, har betydligt sämre levnadsbetingelser än andra
samhällsgrupper.
I linje med partiets rådande doktrin är utrymmet för barn att fritt uttrycka sin
åsikt begränsat. Att få respekt från vuxenvärlden är svårt. Kultur och tradition
spelar här också en stor roll.
Barn under femton år får inte anställas. Barnarbete i den formella sektorn kan
förekomma men har liten omfattning. Regelsystemet medger att barn utför
lättare sysslor inom familjen. Lagstiftningen på det arbetsrättsliga området följs
tämligen väl.
Existensen av gatubarn är ett tämligen nytt och inte särskilt omfattande
fenomen, och förekommer främst i Vientiane. Fattigdom, våld i familjen och
funktionshinder ökar risken att hamna på gatan. Barnprostitution är förbjuden
och med externt stöd arbetar myndigheterna för att förhindra förekomsten.
Laos har en mycket begränsad förmåga att tillgodose utsatta barns särskilda
behov. Det finns endast ett fåtal platser där dessa barn kan få vård och tillsyn.
I de allra flesta fall vilar ansvaret helt på familjen och släkten. Även om
lagstiftning finns för att skydda utsatta barn så är kunskapen om lagarna
begränsad och efterlevnaden dålig.
Många ungdomar söker sig till grannländerna, främst till Thailand för att finna
arbete. Där riskerar de att bli exploaterade och även sexuellt utnyttjade. Risken
för exploatering är störst för barn och ungdomar från etniska minoriteter som
har svårare att förstå och kommunicera på thailändska.
Människohandel är förbjuden i lag men är ändå ett problem, både i landet och
över gränserna. Det är vanligast att flickor i åldrarna mellan 12 och 18 faller
offer för människohandel. I denna grupp återfinns 60 procent av alla
dokumenterade fall. De laotier som blir föremål för människohandel hamnar i
de flesta fall i Thailand. Laos förmåga att ta hand om och rehabilitera offer för
människohandel är mycket begränsad.

Den stora majoriteten av dem som lämnar Laos gör det dock frivilligt, främst
för säsongsarbete i Thailand. Vid sidan av en liten, kriminell och organiserad
människohandel finns det många aktörer som helt lagligt hjälper till att ordna
arbete för laotier i Thailand. Arbetsmigrationens komplexa karaktär och de
många gråzonerna gör det svårt att få en klar bild av människohandeln i Laos,
såväl till omfattning som form.
Det finns inga uppgifter som talar för att barn under 18 år förekommer som
soldater i den laotiska armén.
Det förekommer att barn fängslas, och i vissa fängelser tvingas även
frihetsberövade barn dela celler med vuxna. Den nya barnlagen avser bland
annat att förbättra regelsystemet för omhändertagande av barn som misstänks
eller dömts för brott. Mycket arbete kvarstår med att förverkliga lagens
intentioner, och missförhållanden för barn i häkten och fängelser är
fortfarande omfattande. Förståelsen för barns speciella behov verkar ha
förbättrats under senare år. FN:s barnfond bedömer att det finns cirka 600
fängslade barn i olika provinsfängelser.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Laos har en omfattande etnisk mångfald. Det finns enligt den officiella
klassificeringen 49 etniska grupper i landet. Enligt konstitutionen är alla
individer, oavsett etnisk, språklig eller religiös tillhörighet, lika inför lagen.
Statsmakten säger sig stödja minoriteternas kultur och traditioner och tillskriver
alla medborgare, oavsett etnisk bakgrund, samma rättigheter. I praktiken har
etniska minoritetsgrupper, särskilt i de geografiskt svåråtkomliga högländerna,
en betydligt svagare situation och sämre livsvillkor än den majoritetsgrupp som
ekonomiskt och politiskt dominerar landet.
Den lao-dominerade statsapparatens förståelse för de etniska minoriteternas
skilda kulturer och levnadssätt får anses som fortsatt svag. Det finns ingen
skyldighet att använda minoritetsspråk i myndighetsutövningen, och i skolan är
minoritetsspråk inte tillåtna. Tryckt material på de större av minoritetsspråken

förekommer. För de mindre språkgrupperna saknas sådant material helt,
samtidigt som läs- och skrivkunnigheten bland dessa gruppen ofta är mycket
låg. I avsaknad av gemensamt språk har regeringstjänstemän i somliga områden
svårt att kommunicera med minoritetsbefolkningen, vilket i sin tur påverkar
minoriteternas möjlighet till inflytande.
Rapporteringen under året beträffande situationen för de små kvarvarande
grupperna av hmong-rebeller i nordöstra Laos bekräftar att både militära och
civila myndigheters misstro gentemot dessa små rebellspillror kvarstår. Jämfört
med 2006 har färre konflikter mellan militären och hmong-rebellerna
rapporteras, vilket kan vara ett tecken på att situationen har stabiliseras
och/eller att antalet rebeller har minskat. Det bör betonas att hmong-rebellerna
utgör en mycket liten minoritet av hmong-folket. Den helt dominerande
gruppen är integrerad i samhället, och flera representanter för hmong-folket
har nått inflytelserika positioner såväl inom partiet och den civila och militära
statsapparaten som inom den privata sektorn.
Laos har ingen statsreligion, men theravada-buddhism praktiseras av
majoritetsbefolkningen. De olika minoritetsgrupperna praktiserar animism,
men också kristendom. Regeringen stödjer aktivt buddhismen, och ser den
som ett verktyg i arbetet för nationell enighet. Det råder uppenbara skillnader i
synen på de olika religionerna ute i provinser och distrikt. Buddhismen
respekteras mest, animister tolereras medan kristna betraktas med
misstänksamhet. Kristna av hmong- eller khmu-urspung förefaller sig särskilt
utsatta (se vidare punkt 8).
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är tabubelagt och omges av tystnad. Frågan om diskriminering
på grund av sexuell läggning behandlas över huvud taget inte i politiska
sammanhang, och någon mer detaljerad information om homosexuella,
bisexuella och transsexuella personers situation har inte funnits att tillgå.
Partnerskap är inte legaliserat.

18 Flyktingars rättigheter
Laos flyktingsituation är relaterad till krigsslutet 1975. Regeringen är
fortfarande ambivalent till hur den ska förhålla sig till personer med anknytning
till hmong-rebellerna. Situationen för en större grupp hmonger som lämnat
Laos under de senaste två åren och tagit sig till provinsen Petchabun i Thailand
har fått särskild uppmärksamhet internationellt.
Bakom hmongernas beslut att lämna Laos har legat förhoppningar om att ta
sig till USA eller andra länder under åberopande av flyktingstatus. I ett tillfälligt
läger finns nu 6 000-7 000 hmonger. Många av dessa är från Laos men en del
också är från Thailand. Både den thailändska och den laotiska regeringen anser
att de laotiska hmongerna befinner sig illegalt i Thailand och ska sändas tillbaka
till Laos.
FN:s flyktingkommissarie har inte tillträde till hmong-grupperna i Petchabun.
Den humanitära situationen i lägret är allvarlig, även om den har förbättrats
under 2007. Endast organisationen Läkare utan gränser tillåts att distribuera
mat och förnödenheter i lägret. Under året kom Thailand och Laos överens
om att de laotiska hmonger som befinner sig Thailand ska skickas tillbaka till
Laos senast år 2008. Enligt tidningen Vientiane Times har 192 hmongflyktingar
skickats tillbaka till Laos under 2007. Internationella organisationer
som Human Rights Watch har uttryckt tvivel på att Laos kommer att ta emot
dessa flyktingar på ett sätt som uppfyller humanitärrättsliga krav.
Laos har inte ratificerat flyktingkonventionen från 1951, och inte heller det
fakultativa protokollet om flyktingars status. De tio procent av befolkningen
som flydde landet efter 1975 har av statsmakten officiellt välkomnats att
återvända. Sedan 1980 har ungefär 30 000 personer som sökt flyktingstatus i
olika delar av världen återvänt till Laos.
Statsmakten har samarbetat med FN:s flyktingkommissariat i repatrieringsprocessen.
FN:s flyktingkommissariat hade representation i Laos fram till 2001,
då de laotiska myndigheterna ansåg att repatrieringsprocessen var över. De
flesta av de återvändande tillhör hmong eller andra minoriteter. Det finns inga

uppgifter om att dessa återvändande skulle särbehandlas.
Enligt konstitutionen ska individer som är förföljda beviljas asyl. I praktiken
ger staten dock inte asyl. Några fall av internflyktingar har inte rapporterats
under året.
19. Funktionshindrades rättigheter
Ett dekret som avser att skydda personer med funktionshinders rättigheter och
levnadsstandard håller på att färdigställas av myndigheterna. Det finns för
tillfället ingen lagstiftning som garanterar funktionshindrades rättigheter. Det
finns heller inga lagliga krav på att myndighetsservice och eller på att byggnader
ska vara tillgängliga för människor med funktionshinder. Laos ministerium för
arbete och social välfärd har fastställt regler för förbättrad tillgänglighet till
byggnader och vägar i Vientiane. Med biståndsmedel genomför staten och
internationella organisationer smärre insatser för personer med
funktionshinder.
Det finns en organisation tillskapad av regeringen som skall representera
personer med funktionshinder i Laos. Denna organisation har utfärdat
bestämmelser för att skydda funktionshindrades rättigheter och arbetar med
rehabilitering, arbetsträning och social integrering. Regeringen har också skapat
en särskild organisation som arbetar med att skapa ökade möjligheter för
kvinnor och barn med funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
En begränsad öppenhet för arbete kring mänskliga rättigheter inom
internationella frivilligorganisationernas ram har noterats men överlag är
statens inställning fortfarande avvaktande. Lagstiftning reglerar de
internationella frivilligorganisationernas verksamhet i landet.
Lokala frivilligorganisationer av västerländsk typ är inte tillåtna. Det finns dock
numera en möjlighet för så kallad ”icke-vinstdrivande organisationer” att söka
registrering hos myndigheterna för utvecklingsarbete. Ett dekret rörande

frivilligorganisationer är under utarbetande och förmodas öka frihetsgraden
ytterligare något. Under 2007 anordnades med myndigheternas stöd och
deltagande några seminarier kring frivilligorganisationers arbete i Laos. År 2007
är uppskattningsvis ett tjugotal icke-vinstdrivande lokala organisationer aktiva i
landet medan antalet internationella frivilligorganisationer uppgår till ett
hundratal.
Trots begränsningar arbetar vissa organisationer inom området för de
mänskliga rättigheterna. Advokatförbundet ger till exempel från 2007
kostnadsfri rådgivning till personer som utsatts för kränkningar av mänskliga
rättigheter. Detta arbete stöds av FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Under
2006 öppnades ett ”call-centre” inom nationalförsamlingens ramar, till vilket
medborgarna kan ringa och framföra klagomål och synpunkter rörande
regeringens politik och agerande. Rädda Barnen arbetar med barns rättigheter
utifrån Barnkonventionens perspektiv. Ett antal organisationer för personer
med funktionshinder söker sig också bort från det traditionella
välgörenhetsperspektivet och mot ett rättighetsperspektiv.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Sverige och Laos har sedan 2002 en informell bilateral arbetsgrupp för
mänskliga rättigheter. Gruppens syftar till att stärka dialogen kring mänskliga
rättigheter samt att stödja Laos arbete i utvecklingen mot en rättsstat. Gruppen
möts två gånger per år. Det första mötet under 2007 var inriktat på barn i
konflikt med lagen och ägde rum i Paksé i södra Laos. Det andra mötet lade
tonvikten på nationella institutioner för främjande av mänskliga rättigheter i
ASEAN-området och inleddes med ett tvådagars regionalt seminarium i
Bangkok.
Sida stöder den juridiska fakulteten vid universitetet i Vientiane, i syfte att höja
nivån på juristutbildningen i landet. FN:s barnfond, UNICEF, arbetar för
barnets rättigheter på bred front. Sverige finansierar ett samarbete genom
barnfonden som dels avser att öka kunskapen om barns rättigheter hos lärare
och statstjänstemän och stärka barn och ungdomars deltagande, dels förbättra
rättskyddet för barn i konflikt med lagen. FN:s utvecklingsprogram, UNDP,

stöder tillsammans med andra finansiärer som EU-kommissionen och Finland
en insats som skall stärka enheten för mänskliga rättigheter på
utrikesministeriet. UNDP samarbetar också med justitieministeriet kring att
reformera rättsystemet så att det bättre skyddar och stödjer mänskliga
rättigheter. FN:s organ mot brott och narkotika, UNODC, som får ett
omfattande stöd för sin globala verksamhet från Sverige, stöder
åtgärdsprogram mot människohandel.

Mänskliga rättigheter i Kambodja 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Inga avgörande förbättringar av det bekymmersamma läget för de mänskliga
rättigheterna har kunnat noteras i Kambodja under 2007. Utvecklingen mot en
rättsstat som respekterar, skyddar och tillgodoser de mänskliga rättigheterna
rör sig inte i en entydig riktning framåt.
Kambodjas nutidshistoria präglas av krig och konflikter. Även om fred råder
sedan ett decennium är rättslöshet fortfarande verklighet för många
kambodjaner, inte minst de fattiga. Övergrepp och polisbrutalitet förekommer.
Kvinnomisshandel i hemmen, liksom våldtäkt av kvinnor och barn, är fortsatt
vanligt förekommande.
Pressfriheten är förhållandevis god medan etermedia i hög grad är under
regeringens kontroll. Det finns allvarliga begränsningar i den information som
når flertalet kambodjaner. Demonstrationsfriheten är begränsad och
organisationer rapporterar om en försämrad mötesfrihet och omfattande
självcensur.
Kambodja är ett av världens fattigaste länder. Undersökningar visar emellertid
att antalet människor som lever under fattigdomsgränsen har minskat från 47
procent till 35 procent under den senaste tioårsperioden. Barns förutsättningar
att överleva och få sina grundläggande behov tillgodosedda har förbättrats.
Även utbildningssystemet förbättras.
Utdelning av landkoncessioner, tvångsförflyttningar och markdispyter
fortsätter och innebär i många fall att fattiga människor förlorar rätten och
möjligheten att bruka och investera i den mark, som de är beroende av för sitt
uppehälle. Tvångsförflyttningarna har under året ofta resulterat i våldsamheter
och ersättning ges sällan till offer.

Korruptionen är fortsatt mycket utbredd i Kambodja och utgör ett avgörande
hinder för landets utveckling, inklusive för respekten för de mänskliga
rättigheterna.
Den omfattande straffriheten innebär att rättsvårdande myndigheter och
offentliga tjänstemän kan kränka individens rättigheter, utan att riskera straff.
Rättsväsendet är inte oberoende. Såväl politiska som ekonomiska intressen
påverkar alla led i rättskedjan, från anmälningar om brott till polisens
utredningar och vidare genom en eventuell domstolsbehandling.
Kambodja har stora brister vad gäller materiella och personella resurser och
har hittills varit mycket beroende av biståndsgivares insatser.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
I den konstitution som antogs 1993 stadgas att Kambodja ska erkänna och
respektera mänskliga rättigheter, så som de stipuleras i bland annat FN-stadgan
och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
Kambodja har ratificerat:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR, 1992)
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR,
1992)
- Konventionen mot rasdiskriminering (CERD, 1983)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW, 1992)
- Konventionen mot tortyr och annan kränkande behandling (CAT, 1992)
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC, 1992) och dess
tilläggsprotokoll om försäljning av barn, barnprostitution och
barnpornografi (CRC-OP-SC, 2002). I juli 2005 ratificerade Kambodja
också det första tilläggsprotokollet till barnkonventionen om
inblandning av barn i väpnade konflikter (CRC-OP-AC).
Kambodja har även undertecknat, men ännu inte ratificerat,
− tilläggsprotokollet om enskild klagorätt till CEDAW (CEDAW-OP, 2001),

− det första tilläggsprotokollet om enskild klagorätt till konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR-OP1, september 2004).
− konventionen om skydd för migrerande arbetare och deras
familjemedlemmars rättigheter (CMW, september 2004).
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (2007)

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Polisbrutaliteten i landet är utbredd. Enskilda organisationer rapporterar om
hundratals fall av övervåld av poliser och myndighetspersoner som inte utretts
och där förövarna således gått fria och kunnat fortsätta att begå övergrepp.

Kambodja har däremot ännu inte undertecknat eller ratificerat:
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden

Den vanligaste formen av tortyr utförs av polisen vid förhör av misstänkta
brottslingar eller för att utpressa dem på pengar för frigivning. I övrigt har
polis och militär brukat våld under året vid flera fall av tvångsförflyttningar och
vid demonstrationer där människor protesterat mot tvångsförflyttningar och
landkoncessioner. Ett särskilt uppmärksammat fall ägde rum i provinsen Preah
Vihear i november där två bybor sköts ihjäl av militärpolis i samband med en
tvångsförflyttning. Tortyrbrott straffas ytterst sällan.

Kambodja har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention samt till dess
protokoll från 1966. Landet har även anslutit sig till Romstadgan för
internationella brottmålsdomstolen (ICC).
I april 2007 ratificerade Kambodja tilläggsprotokollet mot tortyr och annan
kränkande behandling. Detta innebär att Kambodja inom ett år måste inrätta
en oberoende nationell mekanism för förebyggande av tortyr och andra former
av kränkande behandling. Hittills har detta inte skett.
Kambodja har lämnat in totalt sex rapporter till FN:s konventionskommittéer,
men ligger efter vad gäller samtliga konventionskommittéer (fjorton försenade
rapporter) utom CEDAW.
FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) gör sin översyn av alla de
speciella sändebuden och har tillsvidare förlängt deras mandat. Frågan om
fortsatt närvaro av Yash Pal Ghai, FN:s generalsekreterares speciella sändebud
för mänskliga rättigheter i Kambodja och FN:s kontor i Kambodja för
mänskliga rättigheter (COHCHR) är oerhört kontroversiell. Kritiken från den
kambodjanska regeringen har under 2007 varit omfattande, särskilt vid Ghais
senaste besök i december då premiärminister Hun Sen meddelade att
kambodjanska myndigheter aldrig mer kommer att samarbeta med Ghai.
Regeringen hävdar att det 16 år efter fredsavtalet i Paris inte längre finns skäl
för en särskild granskning av människorättssituationen i Kambodja.

Förhållandena i landets fängelser är klart undermåliga. Enskilda organisationer
rapporterar om mycket svåra förhållanden, trots vissa ombyggnader och
nybyggnationer under senare år. Organisationerna rapporterar om undernäring
bland fångarna och att tillgången till hälsovård och rent vatten är liten eller
obefintlig. Korruptionen inom fängelsesystemet försvårar avsevärt situationen
för fångarna och deras anhöriga. Fängelserna är ofta överfulla. Enligt
organisationerna har överbefolkningen av fängelserna dessutom ökat under
2007. Det förekommer att fångar hålls i bojor i små, mörka celler. Enligt
organisationen Licadho, som bevakar 18 av 25 fängelser i landet, finns i nuläget
45 barn (under 8 år) tillsammans med vuxna i fängelserna, samt 578
ungdomsbrottslingar (mellan 13-18 år). Men det är troligt att det finns fler barn
i övriga fängelser. Det är vanligt att dömda hålls med anhållna. Speciellt utsatta
är fångar med HIV/Aids och tuberkulos, etniska minoriteter samt
ungdomsbrottslingar.
Straffbarhetsåldern är enligt UNTAC-lagen 13 år. I utkastet till den nya
kriminallagen, som ännu inte är antagen, är åldern 14.
Företrädare för enskilda organisationer har tillåtits att besöka fångar. De har
kunnat bistå med hälsovård och juridiskt stöd. Försvarsadvokater tillåts dock

inte tala med sina klienter utan att fängelsepersonal är närvarande. Trots
rapporter och möten för att uppmärksamma myndigheterna på
missförhållanden i fängelserna, har myndigheterna inte undersökt dessa
anklagelser.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades 1989. Kambodja har dock inte tillträtt det andra
tilläggsprotokollet om avskaffandet av dödsstraffet till konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR-OP2)
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga arresteringar och häktningar är förbjudna i Kambodja, men
förekommer. Flera fall av godtyckliga häktningar har under året rapporterats
vid framförallt tvångsförflyttningar av fattiga människor, vilket sammanfaller
med att antalet markdispyter ökat.
Organisationer rapporterar om flera hundra fall årligen av att misstänkta
brottslingar hålls kvar i häkte längre än tillåten tid. Istället för att tackla de
underliggande orsakerna till överdrivna häktestider har häktestiden förlängts från
sex månader till arton månader i den nya civilprocesslagen som antogs av
nationalförsamlingen i juni i år
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Kambodja är inte ett fungerande rättssamhälle och rättssäkerheten har mycket
allvarliga brister. FN:s generalsekreterares speciella sändebud för mänskliga
rättigheter i Kambodja rapporterade efter sitt fjärde officiella besök i december
2007 att rättssystemet verkar vara ett medel för rika och mäktiga personer
medan de fattiga görs fattigare då domstolarna finner sig i manipulation och
korruption.
Domstolsväsendet består av domstolar i tre instanser, med en underrätt i varje
provins, en appellationsdomstol och en högsta domstol i Phnom Penh.
Därutöver finns en militärdomstol, som enligt ett förslag till en ny domstolslag
kommer att få en utökad jurisdiktion med mandat att döma civila medborgare i

fall som rör ”nationell säkerhet”. Rättsväsendet kan knappast anses vara
oberoende eller opartiskt. Det råd som enligt 1993 års konstitution ska
övervaka domstolarnas oberoende saknar såväl effektivitet som integritet.
Också det konstitutionella rådet, som ska granska lagars och lagförslags
författningsenlighet och besluta i valtvister, lider av bristande effektivitet och
integritet.
Ett särskilt råd för reformering av landets rättsväsende har inrättats och en
handlingsplan har antagits. Rådet anklagas dock för att vara beroende av den
verkställande makten. I december 2004 gjorde regeringen ett åtagande om att
anta åtta centrala lagar för behandling i nationalförsamlingen. Under 2007 har
de två första av dessa antagits i nationalförsamlingen; brottsprocesslagen och
civilprocesslagen. Det återstår dock att se om de nya lagarna kommer att
innebära några förbättringar. Även en etiklag för domare antogs i februari
2007.
Domstolsväsendet är underdimensionerat, korrupt och utsatt för såväl politiska
som ekonomiska påtryckningar. De anställdas löner är mycket låga, även om
domarlönerna förbättrats avsevärt under senare år. Domarkårens juridiska
kompetens är bristfällig, även om utbildningsinsatser genomförts.
Justitiedepartementets ställning är svag. Andelen av statsbudgeten som går till
rättsväsendet är mycket låg; för närvarande strax under en procent.
Den verkställande makten ingriper emellanåt i rättsliga processer. En lag som
ska reglera till- och avsättning av domare har funnits i olika utkast sedan 1995
men har ännu inte förelagts den lagstiftande nationalförsamlingen. Trots att det
är svårt att bevisa är det vanligt att domare, åklagare och andra jurister betalar
för sina positioner, vilket tjänstemän ibland medgivit privat. Denna betalning
får juristerna senare tillbaka i form av mutor (Human Rights in Cambodia; The
Charade of Justice, Licadho 2007).
Ett annat allvarligt bekymmer vad gäller rättssäkerheten i Kambodja är de
vanligt förekommande uppgörelserna utanför domstolarna . Genom dessa kan
förövarna köpa sig undan åtal genom att betala offret eller dess familj. Flera fall

av dessa uppgörelser har handlat om våldtagna flickor och kvinnor. Det är inte
ovanligt att såväl brottsling som offer betalar arvode till domaren för dennes
medlingsinsats.
Det finns mellan 400 och 500 yrkesverksamma advokater i landet. Sedan 1995
finns ett kambodjanskt advokatsamfund vars oberoende är ifrågasatt.
Samfundet utgör en tämligen sluten organisation och har präglats av interna
maktstrider. Under året har advokatsamfundets ordförande yrkat på att jurister
inte ska få arbeta för organisationer från civilsamhället. Särskilt jurister som
representerat fattiga människor i marktvister har råkat ut för påtryckningar.
Staten ger ingen rättshjälp, men enligt den nya brottsprocesslagen ska ett offer
ha rätt till rättegångsbiträde. Ett antal biståndsfinansierade organisationer finns
som kan erbjuda rättshjälp i begränsad omfattning. Organisationer klagar på de
nyligen införda avgifterna för överklaganden (i samband med nya
brottsprocesslagen) samt att den part som förlorar målet måste stå för
rättegångskostnaderna. Eftersom fattiga klienter inte kan betala betyder det att
organisationerna kommer att behöva ta kostnaderna, vilket leder till att de kan
ta sig an färre fall.
FN:s kommitté för barnets rättigheter har pekat på de stora bristerna i
behandlingen av barn och ungdomar som ställs inför rätta.
Polisstyrkorna är överdimensionerade, dåligt utbildade och dåligt betalda. Den
sedan länge aviserade polisreformen har ännu inte inletts.
Det finns tre politiska institutioner med uppdrag att bevaka respekten för
mänskliga rättigheter i landet: senatens utskott för mänskliga rättigheter,
nationalförsamlingens utskott för mänskliga rättigheter och regeringens utskott
för mänskliga rättigheter. Ingen av dessa institutioner är oberoende av
regeringen. Ett utkast till en lag som ska leda fram till etablerandet av en
oberoende, permanent, nationell kommission för de mänskliga rättigheterna
har tagits fram under 2007. Men ett omfattande arbete återstår innan denna lag

kan tillämpas.
7. Straffrihet
Den omfattande straffriheten på alla nivåer i det kambodjanska samhället är ett
centralt hinder för utveckling och fördjupad demokrati i landet. Straffriheten
beror inte enbart på att det saknas ett fungerande rättsystem med kapacitet och
vilja att pröva anklagelser, utan också på avsaknad av incitament att förändra
ett system som gagnar inflytelserika personer. Det var med löften om
straffrihet, resurser och inflytande som tidigare stridande parter gick med på att
lägga ner sina vapen.
Det avtal som slöts i juni 2003 mellan FN och den kambodjanska regeringen,
om den så kallade Khmer Rouge-domstolen, ratificerades av den
kambodjanska nationalförsamlingen och senaten i oktober 2004.
Överenskommelsen innebär att rättegångar kommer att genomföras som en
kombination av kambodjansk och internationell tribunal. Tribunalen ska pröva
Röda Khmerledare som är anklagade för att mellan 1975 och 1979 ha gjort sig
skyldiga till bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och brott mot
krigets lagar. Fem höga ledare har fängslats under 2007. Detta trots att
tribunalen under året har anklagats för korruption och trots att en revision
gjorts av tribunalen, som visat att det förekommit oegentligheter inom främst
administrationen och rekryteringar på den kambodjanska sidan. En
omprövning av samtliga rekryteringar har därefter gjorts. Tribunalen ses som
speciellt viktig för att sända budskapet av att straffrihet inte accepteras.
Rättegångarna förväntas börja under 2008.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen ger garantier för yttrande-, press- och tryckfrihet.
Konstitutionen stadgar dock att yttranden inte får utgöra hot mot säkerheten.
Vidare stadgas att landets kung är okränkbar. Ett nummer av en tidning var
under året beslagtagen, utan bifall från domstol, då den innehöll en artikel som
kritiserade den före detta kungen Norodom Sihanouk.

Presslagen från 1995 förbjuder bland annat censur av opublicerat material.

även en lag för att häva senatorers immunitet.

Lagen ger dock möjligheter att kraftigt begränsa regimkritiska skriverier genom
ingripanden i efterhand. 2006 antog Kambodjas nationalförsamling en lag där
förtal bara kan ge böter, inte längre fängelsestraff. Politisk kontroll kan
fortfarande utövas genom att använda en annan åtalspunkt – desinformation som fortfarande kan ge påföljden fängelse. Enligt FN:s kontor för mänskliga
rättigheter har användandet av desinformationklausulen för att häkta
meningsmotståndare ökat under 2007.

Enligt konstitutionen råder demonstrationsfrihet. Men med hänvisning till
nödvändigheten att upprätthålla ordning och säkerhet, har regeringen intagit en
synnerligen restriktiv hållning till rätten att demonstrera. Detta har drabbat
företrädare för den politiska oppositionen och företrädare för det civila
samhället, till exempel fackföreningar, men även bönder som protesterar för
rätten till mark.

I organisationen Reportrar utan gränsers årliga rankning av pressfriheten i 169
länder har Kambodja tagit sig upp, från 108:e till 85:e plats på listan. Detta bör
dock ses i ljuset av att en liten andel av befolkningen läser tidningar. Den stora
majoriteten får sin information ifrån radio och TV. Det ledande regeringspartiet
Cambodian People's Party (CCP) dominerar etermedierna. De flesta TV-kanaler
och radiostationer är under regeringens kontroll. Det finns regeringskritiska
tidningar som är knutna till oppositionen men dessa når sällan utanför städerna.
Flera journalister har under året utsatts för dödshot, särskilt när de bevakat fall
av misstänkt korruption. En journalist från en oppositionell tidning var
tvungen att fly landet i juni efter att ha mottagit dödshot.
Det mest uppmärksammade fallet under året har varit organisationen Global
Witness rapport om illegal skogsavverkning vilken namngav flera högt uppsatta
personer i regeringen och näringslivet samt deras släktingar. Rapporten kom i
juni och regeringen svarade med att bannlysa den och meddela att alla kopior
skulle konfiskeras. Medarbetare till Global Witness har blivit hotade och många
organisationer inom skogssektorn har upplevt ett hårdare klimat efter
rapporten.
I augusti 2006 genomfördes en förändring av grundlagen som innebär
inskränkningar i parlamentarikers immunitet om de bryter mot sociala normer,
allmän ordning, äventyrar en individs värdighet eller nationens säkerhet. Inga
parlamentariker har blivit dömda sedan förändringen genomfördes. I år antogs

Organisationer rapporterar om att mötesfriheten gradvis har begränsats,
kontrollen ökat och hoten blivit mer subtila. Flera organisationer menar att de
pga. av detta tvingas att arbeta med sociala frågor istället för bevakning av
mänskliga rättigheter. Framförallt har situationen förvärrats för aktivister på
lokalnivå, landsbygds- och urbefolkning, som kämpar mot tvångsförflyttningar
och exproprieringar. Kambodjaner som härstammar från södra Vietnam, så
kallade Kampuchea Krom, rapporterar om inskränkningar i yttrandefriheten.
Konstitutionen slår fast att religionsfrihet ska råda och att buddhism är
statsreligion. Enligt amerikanska State Department’s International Religious
Freedom Report 2007 respekteras generellt rätten till religionsfrihet och landets
majoritet av Theravada buddhister, 93 procent, kommer väl överens med den
muslimska minoriteten, fem procent, samt de små men växande kristna
grupperna. Kristna grupper som använder konverteringsmetoder som
dörrknackning har under året stött på motstånd. Ett uppmärksammat fall har
varit avsättandet av en Khmer Krom munk som anklagades för att starta sin
egen religiösa rörelse. Han deporterades till Vietnam där han nu är fängslad.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den demokratiska kulturen i Kambodja är svag, de demokratiska
erfarenheterna begränsade och de demokratiska institutionerna bräckliga. Det
finns stora brister i partisystemet. De politiska programmen är otydliga och
vanliga medborgare har svårt att delta aktivt i politiken. Detta gäller i synnerhet
kvinnor. Den korruption och brist på insyn som finns i samhället i stort,
förekommer även i hög grad i partiväsendet.

Den lagstiftande makten är svag, bland annat på grund av den verkställande
maktens kraftiga dominans. Nationalförsamlingen och senaten ges begränsade
möjligheter att utföra sin granskande roll.
Det finns i dag fyra stora partier i Kambodja: Cambodia People’s Party (CPP),
Sam Rainsys Party (SRP), rojalistpartierna Funcinpec och Norodom Ranariddh
Party (NRP). Prins Ranariddh avsattes som ledare för Funcinpec i oktober
2006 och han bildade senare NRP. I mars 2007 dömdes han till 18 månaders
fängelse i sin frånvaro för att ha sålt Funcinpecs huvudkvarter 2006. Den
nuvarande regeringen är en koalitionsregering mellan CPP och Funcinpec.
Under 2006 genomfördes en grundlagsändring så att det inte längre behövs två
tredjedels majoritet för att bilda regering, utan endast enkel majoritet. En
ombildning av regeringen har under året inletts av premiärminister Hun Sen,
vilken har lett till att Funcinpec tappat många poster och makt i
koalitionsregeringen. De seniora och ställföreträdande premiärministerposterna
har getts till CPP-anhängare. 2008 hålls nationellt val i Kambodja.
1 april 2007 hölls kommunalval i landets 1621 kommuner, vilka generellt
bedömdes som mer demokratiska än tidigare val, med få incidenter av hot eller
våld. CPP vann 60,8 procent av rösterna och SRP visade att de är det stora
politiska oppositionspartiet med 25,8 procent. De rojalistiska partierna var
marginaliserade i valet med endast 5,4 procent (Funcinpec) respektive 8,1
procent (NRP).
Alla medborgare över 18 år har rätt att rösta. Åldersgränsen för att kandidera
till en politisk post är 25 år.
Det är mycket ovanligt med kvinnor på högre positioner i den offentliga
sektorn och i näringslivet, men läget har förbättrats något under de senaste
åren. I årets kommunval förbättrades procentandelen kvinnor i kommunråden
något, från 8 till 14,6 procent. 20 procent av nationalförsamlingens medlemmar
och 15 procent av senatens medlemmar är kvinnor. Av regeringens 27
ministrar är två kvinnor.

Korruptionen är omfattande i Kambodja och utgör alltjämt ett avgörande
hinder för landets utveckling, inklusive för förverkligandet av de mänskliga
rättigheterna. Av världens länder placerar Transparency International
Kambodja på plats 162 bland 180 länder, i vilka organisationen bedömt
korruption. I Transparency Internationals Global Corruption Barometer 2007
placerar sig Kambodja sämst i Asien (och näst sämst i världen av sextio
bedömda länder) i en undersökning av huruvida man måste betala mutor för
att få tillgång till service. 72 procent säger sig ha betalat under det senaste året
till, i följande ordning, rättssystemet, polisen, politiska partier och
skattemyndigheten.
I december 2004 åtog sig regeringen att ta konkreta steg för att bekämpa
korruptionen, bland annat genom att utarbeta och anta en anti-korruptionslag i
enlighet med god internationell standard före utgången av 2005, men lagen har
ännu inte antagits. Lagen innehåller en modell med en oberoende
antikorruptionsmyndighetsom ska styras av ett nationellt råd med uppgift att
fungera som en styrelse för myndigheten. I augusti 2007 tillsatte regeringen ett
anti-korruptionsorgan under Ministerrådet där endast ledande
befattningshavare från det styrande partiet CPP sitter. Rådets förmåga att verka
oberoende från politisk påverkan är således inte infriad.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Konstitutionen ger kvinnor och män lika rätt till arbete och förbjuder
diskriminering av kvinnor inom både privat och statlig sektor. Kambodja har
ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga rättigheter.
Arbetslöshet och undersysselsättning är ett växande problem, speciellt för
ungdomar. Den arbetsföra befolkningen beräknas årligen öka med ungefär 200
000 personer. Utsikterna för många av dessa att finna arbete är små. Införandet
av allmän värnplikt tolkas av flera bedömare delvis som en strategi från
regeringen att kontrollera det växande antalet arbetslösa unga män.
Kvinnor utgör en majoritet av landets totala arbetskraft och står för en

övervägande del av den småskaliga företagsamheten (den så kallade informella
sektorn) i landet. Kvinnor på landsbygden arbetar framför allt med jordbruk
medan kvinnor i städerna arbetar i fabrik, som hushållsanställda eller i den
informella sektorn. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom den
offentliga förvaltningen (särskilt på högre positioner), som till 70 procent
består av män. Lönerna inom den offentliga förvaltningen är låga och kvinnor
har generellt sätt sämre betalt än män. Det finns rapporter om att kvinnor
diskrimineras vid anställning och får lägre lön än manliga kollegor, även om de
har likartad utbildning och utför samma arbete.
Den omedelbara kris som många betraktare hade förväntat sig då
multifiberavtalet löpte ut 2005 har inte inträffat. Antalet anställda inom
textilindustrin uppgår idag till mer än 300 000, främst unga kvinnor.
Arbetsvillkoren inom kambodjansk textilindustri har förbättrats, även om det
finns omfattande brister. Ett system med av Internationella
arbetsorganisationen ILO bevakade fabriker, har förvandlat landet till ett av de
bättre i regionen vad gäller reglerade arbetsförhållanden.
Flertalet kambodjaner är lantbrukare och har ingen eller mycket liten
uppfattning om fackföreningar och fackliga rättigheter. Endast en mycket liten
del av arbetskraften i Kambodja är fackligt organiserad. Fackföreningsrörelsen
är mycket svag men är i tillväxt, i synnerhet inom beklädnadsindustrin. Enligt
1997 års lag om arbete har anställda, med undantag för vissa offentligtanställda
som t ex domare och militärer, fullständig frihet att bilda fackföreningar och
ansluta sig till valfri fackförening. I praktiken förekommer fortfarande hot och
trakasserier mot fackföreningsledare. Polis har ingripit vid flera
demonstrationer av fackföreningar under 2007. I februari sköts en
fackföreningsledare, Hy Vuthy, från Free Trade Union (FTU) till döds. Detta
var det tredje mordet på en fackföreningstjänsteman sedan FTUs president,
Chea Vichea, sköts till döds 2004. Ingen har ännu blivit arresterad för mordet
på Hy Vuthy.
Ett särskilt uppmärksammat fall under året har varit överklagandet av domen

mot Chea Vicheas påstådda mördare som tidigare dömts till 20 års fängelse.
Trots runt trettio oberoende vittnens utsagor och ny bevisning vidhöll den
högre instansen den fällande domen. Detta har kritiserats för att vara ett rent
politiskt beslut.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
En stor del av den vuxna befolkningen sägs lida av post-traumatiskt
stressyndrom. Möjligheterna till stöd och vård är mycket små.
Utbyggnad av hälsovården sker långsamt och korruptionen inom
sjukvårdssektorn anses omfattande. Den kambodjanska konstitutionen
garanterar fattiga människor tillgång till medicinsk rådgivning. I praktiken finns
det få sjukhus och ännu färre som ger gratis rådgivning. Sämst är tillgången på
landsbygden där det stora flertalet människor bor. Den genomsnittliga
kostnaden för hälsovård beräknas motsvara cirka 30 procent av en familjs
inkomst. Kostnader för hälsovård är en av de viktigaste orsakerna till att
familjer har tvingats skuldsätta sig och i många fall tvingats sälja sin jord och
därmed blivit ännu fattigare.
Regeringen anger i sin utvecklingsplan att en utbyggnad av hälsovården på
landsbygden kommer att prioriteras, men hälsoministeriets andel av den
nationella budgeten är endast 7,4 procent. Regeringen har de senaste åren ökat
hälsobudgeten men enbart en tredjedel av den totala budgeten har gått till
hälsocenter och sjukhus. Lönerna inom hälsovården är mycket låga. En
undersökning av Världsbanken visade att 38 procent av doktorerna var
frånvarande från den offentliga arbetsplatsen eftersom de tjänar bättre i privata
sektorn.
Medan barnadödligheten har gått ner fortsätter siffrorna på mödradödlighet att
ligga högt och även bland nyfödda barn är dödlighet hög. I en regional
jämförelse är mödra- och barndödligheten hög. I genomsnitt dör 472 kvinnor i
barnsäng per 100 000 födslar och barnadödligheten ligger på 65 per 1000
levande födda, medan 83 av 1000 barn dör före sin femårsdag. Knappa 40
procent av befolkningen har tillgång till rent vatten.

Andelen hivsmittade har sjunkit från 3,0 procent av befolkningen för tio år
sedan till ca 1,6 procent i dag. Detta är dock högt sett ur ett regionalt
perspektiv. Epidemin har spridits över hela landet, från isolerade riskgrupper
som prostituerade till familjer. Kvinnoministeriet rapporterar att nästan hälften
av alla nya smittade är gifta kvinnor och en tredjedel av smittan sker från mor
till barn. Den generella kunskapen om sjukdomen är fortfarande låg.
Kambodjas hiv/aids-lag beskriver hur mänskliga rättigheter för hiv-smittade
och aidssjuka ska respekteras och diskriminering undvikas. Stigma och
diskriminering är dock vanlig i samhället och inom smittades familjer.
12. Rätten till utbildning
Konstitutionen slår fast att alla barn har rätt till kostnadsfri skolgång i nio år. I
praktiken råder allvarlig brist på skolor, läromedel och kvalificerade lärare.
Ungefär 25 procent av grundskolelärarna har enbart genomgått motsvarande
högstadium . Lärarlönerna är låga. Trots att skolgången ska vara gratis visar en
studie att föräldrar betalar i genomsitt mellan 110- 153 USD årligen för att
skicka ett barn till skolan (The Impact of Informal School Fees on Family
Expenditures av NGO Education Partnership, 2007). I dessa kostnader ligger
inskrivning, skolavgifter (privatundervisning), skolmat, och gåvor till läraren.
Allt fler flickor går i skolan, men färre flickor än pojkar går vidare till högre
årskurser. Trots att antalet barn som börjar i skolan ökar och nu ligger på 92
procent, är det färre än hälften av alla barn som börjar i den sexåriga
grundskolan som avslutar den. Många fattiga barn på landsbygden måste sluta
skolan tidigare för att hjälpa till med familjens försörjning.
En utbildningslag har antagits under 2007. Under dess utarbetande togs
lydelsen ”obligatorisk skolgång” bort.
Läs- och skrivkunnigheten är runt 85 procent för män och 64 procent för
kvinnor.
Regeringen ger i sin utvecklingsplan ökad prioritet åt utbildning.
Undervisningssektorns andel av den totala budgeten uppgick till 19,2 procent

och ska i ökad utsträckning styras så att majoriteten på landsbygden gynnas.
Det finns flera flaskhalsar i betalningssystemen, som gör att utlovade medel
inte når ut till lärarna och skolorna i tid.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Undersökningar visar att de senaste årens tillväxt har kommit även de fattiga
till del – samtidigt som inkomstklyftorna i landet är stora, speciellt mellan
landsbygd och stad. En rapport från Världsbanken visar att klyftorna växt mer
på landsbygden än i städerna. Levnadsstandarden för den rikaste femtedelen av
befolkningen ökade fem gånger så snabbt som levnadsstandarden för den
fattigaste femtedelen. Ungefär en tredjedel av befolkningen lever fortfarande
på mindre än en halv dollar om dagen. Av dessa befinner sig ungefär 90
procent på landsbygden.
Konstitutionen ger kvinnor och män lika rätt till bostad. Tillgången till
bostäder i Kambodja är emellertid mycket begränsad. 80-85 procent av
befolkningen bor på landsbygden i mycket enkla bostäder. FN-organet Habitat
uppskattar att nästan hälften av huvudstaden Phnom Penhs 1,5 miljoner
invånare bor i slumområden.
Stora delar av befolkningen har, trots de förbättringar som skett, inte en
tillfredsställande levnadsstandard. De mest utsatta grupperna är änkor,
föräldralösa barn, gatubarn, personer med funktionshinder,
slumområdesbefolkning, etniska minoriteter som bor isolerat och flyktingar
som återvänt. Av den fattigaste hälften av landsbygdsbefolkningen har mindre
än tio procent tillgång till rent dricksvatten.
Frågan om tillgången till mark, det vill säga utdelande av landkoncessioner och
tvångsförflyttningar, har under året blivit än mer brännande och riskerar att
leda till politisk, ekonomisk och social instabilitet. Det är vanligt både på
landsbygden och i städerna att myndigheterna säljer och/eller byter bort
attraktiv mark, utan att de som drabbas konsulteras, erbjuds ett rimligt
alternativ eller en rimlig kompensation. Tvångsförflyttningarna har blivit mer

våldsamma, och flera människor rapporteras ha blivit dödade i samband med
dem. I första hand är det militären eller lokala myndighetspersoner som tvingar
människor att flytta från sin mark. De drabbade får sällan hjälp från de rättsliga
myndigheterna. Svårigheten att ingripa sammanhänger med ett korrupt och
icke-fungerande rättssystem, men även med oklara ägandeförhållanden efter
decennier av krigstillstånd, folkmord och förstörda arkiv.
Kambodja är i huvudsak ett jordbrukssamhälle där tillgången till brukbar jord
är grundläggande för många människors möjlighet till försörjning. I ett land där
80 procent av befolkningen lever på det som deras jordlott kan ge, kan
förlusten av jord innebära förlust av den enda tillgängliga inkomstkällan.
Omkring 90 procent av marken i Kambodja ägs nu av endast tio procent av
befolkningen.
Kambodjas landlag som antogs 2001 är ett föredömligt dokument som reglerar
användning och fördelning av land, men den tillämpas i väldigt liten
omfattning. Den innehåller en uppföljningsmekanism i form av det så kallade
jordregistreringssystemet (cadastral-system). Trots detta beviljas stora
landkoncessioner av såväl skogs- som jordbruksmark till inhemska och
utländska företag - i strid med landlagen. Dessa koncessioner innebär att
privata företag ges exklusiv nyttjanderätt till stora landarealer under lång tid,
vanligtvis 70 år.
Under 2007 har kambodjansk elit inom politiken och näringslivet beskyllts för
att tvinga bort fattiga människor för att skövla värdefull urskog. Organisationer
engagerade i landfrågan, naturresurser eller inom fiskesektorn rapporterar om
ökade hot. Flera aktivister har blivit misshandlade.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Enligt konstitutionen ska jämlikhet råda mellan kvinnor och män. I praktiken
diskrimineras kvinnor i det kambodjanska samhället och rättssystemet. Detta
gäller i särskilt hög grad fall som rör kvinnomisshandel och kvinnors rätt till

underhåll och egendom vid skilsmässa. Ensamstående kvinnor med barn på
landsbygden nedvärderas och isoleras ofta. Våldtäkter eller misshandel av
kvinnor leder sällan till åtal och rättslig prövning. De löses ofta, om det gäller
brott utanför familjen, genom uppgörelser om kompensation mellan offrets
familj och förövaren. Bristen på kvinnor i beslutsfattande ställning och inom
offentlig förvaltning gör att kvinnor sällan vänder sig till myndigheter över
huvudtaget.
Skilsmässolagen i Kambodja diskriminerar kvinnan. Kvinnor och män har
däremot, enligt gällande lagstiftning, samma äganderätt till mark och lika rätt
till arv. I praktiken har dock kvinnan sällan samma rätt. Ett problem är att
många giftermål inte registreras hos myndigheterna. Sedan lång tid tillbaka
används en så kallad familjebok, i vilken namnet på den som äger ett hus skrivs
in. Av tradition är detta oftast mannens namn. Kvinnan kan därmed förlora sitt
hem utan att själv kunna hävda sin rätt till egendom.
Ett stort problem är det ökande våldet i samhället och inom familjerna.
Prostituerade är särskilt utsatta. Våld och våldtäkter i hemmen uppges vara
mycket vanliga. Antalet anmälda våldtäkter har blivit fler och offren allt yngre.
Ungdomsvåldet och speciellt gruppvåldtäkter av unga kvinnor har ökat. Några
tillförlitliga siffror på omfattningen av kvinnovåldet finns inte, men enligt
utkastet till Kambodjas genderanalys 2008 ökar det. En undersökning från
kvinnoministeriet visar att endast 4,5 procent av kambodjanerna anser att våld i
hemmet är fel och ett brott En lag mot våld i hemmet, som antogs av
nationalförsamlingen i september 2005,anger att våld inom hemmets väggar
inte längre är att betrakta som ett privat problem, utan som en angelägenhet
för samhället. Få fall har dock hittills lett till rättsliga åtgärder.
Uppgifter om kvinnlig könsstympning är inte kända.
Prostitutionen i Kambodja har ökat dramatiskt det senaste decenniet. Antalet
prostituerade i hela Kambodja är svårt att bedöma men uppskattas till minst 80
000.

Både män, kvinnor och barn är offer för människohandel, framförallt till
Thailand. Kvinnor och flickor från Kambodja arbetar främst som hemhjälp,
och tiggare medan män arbetar främst inom fiske, jordbruk och byggnation.
Några av offren tvingas in i prostitution. Många barn tas till Ho Chi Minh City
för att tigga. Många vietnamesiska kvinnor tvingas till Kambodja för
prostitution.
De sex Mekongländerna Burma, Kambodja, Kina, Laos, Thailand och Vietnam
undertecknade i oktober 2004 ett samförståndsavtal om regionalt samarbete
mot människohandel. Avtalet utgår från att personer som utsatts för
människohandel ska betraktas som offer och inte som illegala immigranter. I
början av 2007 tillsattes en nationell arbetsgrupp mot människohandel, med
ordförandeskap av kvinnoministeriet, för att genomföra samförståndsavtalet.
En nationell lag mot människohandel antogs i nationalförsamlingen i december
2007. Kambodja ratificerade även under 2007 det så kallade
Palermoprotokollet - tilläggsprotokollet för att förhindra, förbjuda and
bestraffa människohandel, särskilt med kvinnor och barn.
Frågan om människohandel har alltså över tiden fått en allt större
uppmärksamhet. Det strukturella problemet med straffrihet gör att
inflytelserika personer som deltar i människohandel går relativt säkra, och att
de som grips kan köpa sig fria.
15. Barnets rättigheter
Barnkonventionen har ratificerats och barnets rättigheter ges ett uttryckligt
skydd i landets konstitution. Det finns en särskild nationell institution som ska
övervaka efterlevnaden av barnkonventionen. Övergrepp mot barn är vanligt
förekommande och barns situation i allmänhet är undermålig.
Barnadödligheten sjunker men ligger fortfarande på en hög internationell nivå.
Undernäring är ett omfattande problem; 36 procent av alla barn under fem är
undernärda.
Barnarbete och handel med barn är vanligt förekommande och troligen ett

växande problem. Barn från landsbygden flyttas ofta till större städer och säljs
till prostitution, för att bli tiggare, hemhjälp eller för att arbeta i textilfabriker.
Barn från Vietnam säljs till Kambodja, främst för barnprostitution. Generellt
sett råkar barn från den vietnamesiska minoriteten i Kambodja värre ut än
kambodjanska barn. Från Kambodja säljs barn till Thailand, Malaysia och
Taiwan för prostitution, tiggeri, byggnadsarbete eller hemhjälp. Den nya lagen
om människohandel tar hänsyn till exploatering av barn och ungdomar vilket
den gamla UNTAC-lagen inte gjorde.
Lagen anger 15 år som lägsta ålder för anställning och 18 år som lägsta ålder
för att ägna sig åt ”riskfyllt arbete”. Lagen medger att barn mellan 12 och 15 år
kan ägna sig åt "lätt arbete".
Att tillämpa reglerna för barnarbete har dock visat sig svårt i praktiken och de
straffbestämmelser som lagen innehåller tillämpas ännu inte. En rapport från i
år från ILO/Unicef/Världsbanken konstaterar att som lägst är 1,5 miljoner
barn (40 procent) mellan 7 och 17 år anlitade i barnarbete, dvs. arbete som
påverkar skolgång eller barns fysiska, mentala eller moraliska utveckling.
Ytterligare 1,4 miljoner barn arbetar, främst för sina familjer.
Antalet gatubarn är åtminstone i huvudstaden Phnom Penh växande och
alarmerande stort, uppskattningsvis fler än 10 000, kanske uppåt 20 000.
Många av dessa sniffar lim eller hamnar i andra former av narkotikamissbruk.
Enligt lag accepteras inte barn under 18 år i militärtjänstgöring.
Det förekommer ofta att barn placeras i fängelse under längre perioder utan
åtal och utan tillgång till advokat eller släktingar. En särskild domstol för
ungdomsbrott saknas.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
De etniska minoriteterna i Kambodja har sämre rättsligt skydd än khmererna,
som utgör den dominerande etniska gruppen. Det har inte skett någon
märkbar förbättring av situationen. Den kambodjanska konstitutionen talar om
att rättigheter garanteras för "khmer-medborgare". FN:s kommitté för
mänskliga rättigheter har uttryckt oro över detta och påpekat att alla i landet
måste garanteras dessa rättigheter, inte endast majoritetsbefolkningen khmer.
En avdelning för minoritetsfrågor har nyligen inrättats vid ministeriet för
landsbygdsutveckling. Den har emellertid varken budget eller tillräcklig
bemanning och det återstår att se om denna institution kommer att få någon
betydelse i praktiken.
Den muslimska chambefolkningen, vietnameser och kineser utgör de största
etniska minoriteterna. Den kinesiska minoriteten är väl integrerad i samhället
och innehar av tradition en ekonomisk maktposition medan landets
vietnameser sedan lång tid har varit utsatta för olika former av förtryck.
Främlingsfientligheten är utbredd och få aktörer finns för att bevaka och
garantera de etniska vietnamesernas rättigheter.
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) rapporterar om en ökad inflyttning av
kambodjaner från södra Vietnam, så kallade Kampuchea krom. Trots att de
officiellt betraktas som kambodjanska medborgare förvägras de ofta ID-kort
eller medborgarskap. De utsätts ofta för diskriminering och exkluderas från
rätten till deltagande och tillgång till samhällsservice. Kampuchea
Kromorganisationer
rapporterar om ökade hot mot aktivister under året. Flera
demonstrationer har blivit avbrutna efter att demonstranter trakasserats. Vid
gränsstationer har personer som passerat gränsen blivit arresterade och
internerade och i markdispyter råkar Khmer Krompersoner speciellt illa ut.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns ingen lag som förbjuder homosexuella kontakter, men den sociala
stigmatiseringen för homosexuella och framförallt män som har sex med män
är dock hög.
18. Flyktingars rättigheter
Sedan 2001 har hundratals asylsökande anlänt till Kambodja från
bergsområdena i Vietnam. Dessa så kallade montagnards tillhör olika etniska
minoritetsgrupper i Vietnam och anser sig vara förföljda av vietnamesiska
myndigheter. Många återsändes dock med tvång till Vietnam, i strid mot 1951
års flyktingkonvention.
Sedan 2005 har ytterligare asylsökande kommit från Vietnam. 2006
undertecknade Vietnam, Kambodja och UNHCR ett avtal som reglerar
flyktingmottagning och asylhantering. Avtalet ger kommissariatet ansvar för
flyktingmottagande, skydd för asylsökande under tiden för asylutredning samt
reglerar formerna för repatriering. Avtalet anses ha medfört en klar förbättring
av Kambodjas flyktingpolitik jämfört med tidigare år.
19. Funktionshindrades rättigheter
Många års krig, det stora antalet landminor som finns spridda över landet och
den bristfälliga hälsovården har lett till att Kambodja är ett av de länder som
har som har högst andel funktionshindrade i världen. Cirka 660 000 människor
beräknas leva med funktionshinder, största delen är offer för trafikolyckor och
landminor.
Enligt uppgift saknar fyra promille av befolkningen en arm eller ett ben.
Antalet nya minskadade har emellertid minskat kraftigt. Diskrimineringen av
personer med funktionshinder är stor i samhället. Regeringen har inte krävt att
byggnader eller annan statlig service skall anpassas för personer med
funktionshinder. Ett utkast till en lag som berör funktionshindrades rättigheter
har funnits sedan 1996, men har ännu inte antagits. I oktober 2007
undertecknade Kambodja FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter.

Den är inte ratificerad och för att genomföra den krävs mekanismer för att
göra konventionen tillämplig för Kambodja. Betydande ansträngningar görs av
internationella hjälporganisationer för att underlätta de funktionshindrades
levnadsbetingelser.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett stort antal organisationer arbetar med frågor relaterade till de mänskliga
rättigheterna. Till de mer välkända hör ADHOC (Cambodian Human Rights and
Development Association) och LICADHO (Cambodian League for the
Promotion and Defence of Human Rights). Organisationerna utsätts för kritik
från regeringen och direkta hot från myndighetsföreträdare förekommer
emellanåt. Många organisationer bjuds dock in till konsultationer med
regeringen i så kallade tekniska arbetsgrupper, eller vid framtagande av nya
lagar.
Lagar som ska reglera mötesfriheten samt registrering och redovisning för
frivilligorganisationer, har varit under framtagande under flera år. Flera
organisationer befarar att syftet är att permanenta inskränkningar i
organisations-, yttrande- och mötesfriheten.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Kambodja (COHCHR) bedriver en
bred och viktig verksamhet. COHCHR har under året huvudsakligen arbetat
med att agera gentemot rapporter av allvarliga kränkningar av de mänskliga
rättigheterna, inklusive mot den ökande trenden av tvångsevakueringar och
landkoncessioner, samt stöttat organisationer inom civilsamhället. COHCHR:s
mandat gick ut i början av 2007, men har blivit förlängt tills landsmandatet
kommer att tas upp i FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet). Flertalet
givare, bland andra Sverige, och människorättsaktivister betonar vikten av en
fortsatt närvaro i Kambodja, och arbetar inom ramen för EU och FN för ett
sådant mandat.

Yash Pal Ghai, FN:s generalsekreterares speciella sändebud för mänskliga
rättigheter i Kambodja gjorde under 2007 två besök i Kambodja, i maj och
december. I sin rapport till MR-rådet konstaterar han att framsteg gjorts inom
hälsa och utbildning men att det krävs förbättringar inom rättssystemet, där
korruptionen är omfattande och där straffrihet tillämpas för vissa medan
oskyldiga döms, och brott mot yttrandefriheten förekommer. Ingenting har
gjorts för att skydda äganderätten till land.
Sverige är en av de största givarna i EU-kretsen inom mänskliga rättigheter och
organisationsstöd. Sedan många år stödjer Sverige, via Forum Syd och
Diakonia, lokala organisationer som arbetar med frågor som rör mänskliga
rättigheter i Kambodja, bland annat rättsstöd för fattiga och information om
lagar och rättigheter samt stöd åt män, kvinnor och barn som utsätts för
markdispyter och andra övergrepp.
Sverige ambassadör för mänskliga rättigheter besökte Kambodja i oktober
2007 tillsammans med sin spanska kollega och träffade då organisationer samt
förde en dialog kring Khmer Rouge-domstolen.

Mänskliga rättigheter i Thailand 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Med det första parlamentsvalet sedan militärkuppen i september 2006 lades
grunden för en återgång till demokratiskt styre i Thailand den 23 december
2007. En vägkarta för denna återgång hade följts och innehöll bland annat
Thailands första folkomröstning någonsin i augusti 2007. Vid denna godkändes
en ny konstitution, som dock i allt väsentligt bygger på den som skrevs 1997.
Månaderna innan valet i december lyftes förbudet mot att bilda politiska
partier. Dock är 111 före detta ledande politiker från partiet Thai Rak Thai
(TRT), som upplöstes efter en domstolsdom 2007, förbjudna att delta i
politiken under fem år. Vid parlamentsvalet segrade People Power Party (PPP),
lett av Samak Sundaravej som i januari 2008 utsågs till premiärminister. PPP är i
praktiken en ersättning för TRT.
Thailand är en monarki som 1992 etablerade sig som parlamentarisk
demokrati. Vid parlamentsvalet i februari 2005 vann Thaksin Shinawatra och
hans parti Thai Rak Thai (TRT) en ännu mer överlägsen seger än 2001 och fick
egen majoritet i parlamentet.

vissa provinser och så kallade nödlagar i andra. (I de södra gränsprovinserna är
bägge delarna i kraft.) Båda har använts för att inskränka medborgarnas
rättigheter, till exempel genom att hindra människor att organisera möten.
Radiostationer har stängts och TV censurerats.
Thailand har uppvisat stora framsteg vad gäller mänskliga rättigheter under det
senaste dryga decenniet. Samtidigt har landet tagit vissa steg tillbaka, framförallt
i samband med kuppen och de frihetsbegränsande restriktioner som då
infördes. Under tiden för militärstyre från september 2006-december 2007
minskade dock antalet rapporter om utomrättsliga avrättningar kraftigt och
försök gjordes från statsmakten att med nya icke-våldsmetoder komma till rätta
med oroligheterna i södra Thailand. Dessa försök kan dock inte sägas ha lett
till en stabilare situation i den drabbade regionen.
Undantagstillståndet/nödlagarna i södra Thailand har varit i kraft sedan juli
2005. Polisingripanden har vid ett antal tillfällen, främst före militärkuppen
2006, resulterat i våld med dödlig utgång, särskilt vid gripande av personer
misstänkta för narkotikabrott och i samband med oroligheter i området.
Domstolarna är formellt sett självständiga i förhållande till den lagstiftande och
styrande makten, men inflytelserika personer anses ha möjlighet att påverka
rättsprocessen. Korruptionen är utbredd inom vissa områden i samhället, och
straffrihet förekommer. Dödsstraff utdöms fortfarande, men inga domar har
verkställts sedan 2003.

Militärkuppen den 19 september 2006, under ledning av arméchefen Sonthi
Boonyaratglin, bröt denna femtonåriga demokratiska ordning. Regeringen
avsattes, undantagstillstånd infördes, författningen upphävdes och en
övergångsregering tillsattes under ledning av den tidigare medlemmen av
kungens rådgivande organ Surayud Chulanont. Kuppmakarna menade att
premiärminister Thaksin missbrukat sin ställning genom att skapa splittring i
landet samt gjort sig skyldig till korrupta affärstransaktioner.

Yttrande- och föreningsfriheten garanteras i lag men har under året begränsats
för att undvika obekväma politiska rapporter, främst i TV och radio. Tryckt
media har överlag inte censurerats. Föreningsfriheten för politiska
organisationer återställdes under året efter att ha begränsats efter kuppen.
Den snabba ekonomiska utvecklingen i landet har gjort att många thailändare
fått bättre levnadsvillkor, samtidigt som andelen fattiga minskat markant.

Kort tid efter kuppen beslöt juntan att häva undantagstillståndet i större delen
av landet, inklusive i Bangkok. Fortfarande råder dock undantagstillstånd i

Omfattande satsningar på utbildning, liksom på förebyggande hälsovård, har
gett resultat och lett till att utbildningsnivån i landet höjts och att Thailand
lyckats vända landets negativa hiv/aids-trend. Satsningar har också gjorts för

att öka jämlikheten mellan könen och för att skydda barnets rättigheter. Landet
har dock fortfarande stora problem med människohandel och sexindustri, i
vilka barn ofta är inblandade.
Omkring 150 000 flyktingar från Burma befinner sig fortfarande i flyktingläger
längs gränsen i nordvästra Thailand. Arbetet med att utfärda thailändska ID3
handlingar har inletts. Om systemet fungerar i praktiken kommer
IDhandlingarna att ge flyktingar rätt att flytta inom landet och att arbeta.
I de norra delarna av landet lever ungefär en miljon medlemmar av olika
bergsfolk. Hälften av dessa saknar thailändskt medborgarskap och betraktas
därför som illegala invandrare i sitt eget land.
Ett flertal nationella, regionala och internationella enskilda organisationer, som
arbetar för mänskliga rättigheter, finns i Thailand. Kurser i mänskliga
rättigheter finns på universitetsnivå.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
En nationell kommission för mänskliga rättigheter inrättades 1999. Den har till
uppgift att årligen rapportera om läget för de mänskliga rättigheterna i Thailand
samt undersöka brott mot dessa rättigheter som anmäls av thailändska
medborgare. Kommissionen har dock inte mandat att driva fall till domstol.
Den lider också av brist på resurser och är beroende av stöd från den sittande
regeringen. Kommissionen lär hittills tagit emot över 2 500 anmälningar om
övergrepp, som huvudsakligen skall ha begåtts av poliser. Kommissionens
senaste rapport redovisar en positiv utveckling inom flera områden, framförallt
när det gäller lagstiftning, men pekar också på svagheter eller regelrätta
kränkningar inom andra områden.
Thailand har ratificerat:
- Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW, 1985) och dess tilläggsprotokoll om enskild

klagorätt (CEDAW-OP, 2000)
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC, 1992) och de två
tilläggsprotokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR,
1996). De två tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och avskaffandet
av dödsstraffet har dock inte ratificerats och heller inte undertecknats
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR, 1999)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD, 2003)
- Konventionen mot tortyr (CAT, 2007). Tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr har inte undertecknats eller ratificerats
- Thailand har under 2007 undertecknat, men inte ratificerat,
konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
Thailand har undertecknat, men inte ratificerat, stadgan för den
internationella brottsdomstolen (ICC, 2000).
Landet har inte undertecknat eller ratificerat 1951 års konvention om
flyktingars rättsliga ställning eller dess tilläggsprotokoll från 1967.
Thailand ligger efter med rapporteringen till de olika konventionernas
övervakningskommittéer. De senaste rapporterna rör barnkonventionen
(inskickad 2005), konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
(2004) och konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor (2004).
Senast Thailand fick besök av en av FN:s specialrapportörer för mänskliga
rättigheter var i maj 2003, då specialrapportören för människorättsförsvarare
besökte landet. Den dåvarande thailändska regeringen under ledning av
premiärminister Thaksin, tackade därefter nej till besök, vilket tolkades som
bristande intresse för samarbete med det internationella systemet för skydd av
mänskliga rättigheter. Inte heller interimregeringen efter militärkuppen i
september 2006 tog emot några besök.

Thailand arbetar aktivt för upprättandet av en mekanism för mänskliga
rättigheter inom ramen för de stadgar för ASEAN (Association of SouthEast
Asian Nations) som antogs under 2007.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Den nationella lagstiftningen förbjuder summariska avrättningar, påtvingade
eller ofrivilliga försvinnanden, tortyr och misshandel.
I de konfliktdrabbade södra gränsprovinserna har separatistvåldet inte minskat
under 2007, trots interimregeringens nya försoningspolitik som bland annat
inkluderat en offentlig ursäkt från före detta premiärminister Surayud. Polis
och militär har fått nya instruktioner att bruka ett minimum av våld och antalet
rapporter om försvunna personer eller personer som dödats till följd av
polisiära eller militära aktioner har minskat kraftigt.
Trovärdiga rapporter talade tidigare om ett oroväckande högt antal summariska
avrättningar av misstänkta narkotikasmugglare, framförallt sedan de så kallade
nödlagarna trädde i kraft i Thailands tre sydligaste provinser Yala, Narathiwat
och Pattani sommaren 2005. I flertalet fall hävdade den thailändska polisen att
de misstänkta skjutit först. Dödsfallen har aldrig utretts. I hela landet beräknas
mellan 2000-2500 personer ha dödats av polisen under det av Thaksin
initierade ”kriget mot narkotikan”. Inget av dessa dödsfall har lett till åtal. Även
om dessa summariska avrättningar upphörde i och med interimregeringens
tillträde i september 2006, har fortfarande inte de tidigare dödsfallen utretts.
Ingen ställts inför rätta för de uppmärksammade incidenterna 2004 (Krue Se,
Tak Bai) då över 100 personer dödades. Dock lade förre premiärministern
Surayud ned åtalen mot de 58 personer som anklagats för deltagande i
upploppet i Tak Bai.
Förhållandena i thailändska fängelser är kända för att vara mycket spartanska,
men anses överlag inte utgöra någon allvarlig fara för fångars liv eller hälsa.
Många fängelser är kraftigt överbelagda och tillgången till sjukvård är
otillräcklig. I fängelserna med plats för totalt 100 000 personer fanns år 2005

162 293 personer, varav 135 106 män och 27 187 kvinnor. Under 2006 uppges
överbeläggningen generellt ha minskat, något som skall ha lett till att
våldsutbrotten blivit färre. Förhållandena i häktena är dock fortsatt
otillfredsställande.
Uppgifter om övergrepp, misshandel och tortyr i fängelser förekommer. På
vissa fängelser förses fångar med fot- och handbojor. Detta gäller framförallt
dödsdömda fångar, som tvingas bära dessa bojor dygnet runt. Enligt vissa
källor diskrimineras afrikanska och icke-thailändska asiatiska fångar särskilt.
Andra utländska medborgare, däribland svenskar, behandlas i princip korrekt
och får tillgång till läkarvård genom sina respektive ambassader.
4. Dödsstraff
Thailand tillämpar dödsstraff. Landet har ännu inte ratificerat
tilläggsprotokollet till konventionen om de medborgerliga och politiska
rättigheterna, som syftar till att avskaffa dödsstraffet. Sedan år 1935 har
sammanlagt 316 män och tre kvinnor avrättats i Thailand. I den nya
konstitutionen som antogs i augusti 2007 finns dock ingen direkt referens till
dödsstraffet, även om det heller inte förbjuds.
Dödsstraff utdöms för mord samt för smuggling av tyngre droger som heroin
och amfetamin. Nåd kan beviljas av kungen inom 60 dagar efter domens
utfärdande och omvandlas då till livstids fängelse. Gravida kvinnor avrättas
som regel inte, inte heller individer som bedöms svårt psykiskt sjuka. En lag
som förbjuder avrättning av individer under 18 år antogs i december 2000, för
att bättre anpassa den inhemska lagstiftningen till konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter. Från och med oktober samma år
verkställs dödsdomar inte heller som tidigare genom arkebusering, utan genom
en giftinjektion.
Efter ett uppehåll i verkställandet av dödsdomar mellan åren 1987-1994,
återupptog Thailand avrättningar under 1995. Sedan 2004 har enligt uppgift
inga dödsdomar verkställts i Thailand, även om dödsdomar fortfarande
utfärdas.

Det finns knappast någon inhemsk opinion mot dödstraffet och medierna tar
sällan upp frågan.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Texten i Thailands tidigare konstitution från 1997 gav ett gott skydd för rätten
till liv, personlig frihet och rörelsefrihet. I den nya konstitutionen är
bestämmelserna om mänskliga rättigheter mer specifika än den i förra, men
samtidigt är bestämmelserna underställda nationell lag, vilket riskerar att
urholka skyddet. Till exempel antogs i december 2007 en Internal Security Act
som ger premiärministern möjlighet att besluta att en särskild säkerhetsstyrka
(ISOC) ska få vidsträckta möjligheter att hantera situationer som bedöms hota
den nationella säkerheten, Lagen öppnar för att ge ISOC mandat att inskränka
medborgarnas mänskliga rättigheter på en rad områden, inklusive i preventivt
syfte, innan en hotfull situation faktiskt har uppstått. Bland annat kan ISOC
ges rätt att utfärda utegångsförbud, att förbjuda folksamlingar och att vidta
andra, ej närmare specificerade, åtgärder.. Denna lag har blivit kraftigt
kritiserad av frivilligorganisationer i och utanför Thailand, som påpekat att
lagen i extrema lägen kan öppna för ett införande av militärstyre bakvägen.
Den 16 juli 2005 antog den thailändska regeringen ett dekret angående
offentlig förvaltning under undantagstillstånd, ett slags nödlagar, för södra
Thailand. I oktober 2006 förnyades dekretet. Det ger myndigheterna rätt att
frihetsberöva människor upp till 30 dagar utan domstolsprövning. Rätten till
advokat och till att träffa anhöriga begränsas och personer som frihetsberövats
behöver inte hållas i polisstationer, häkten och fängelser, vilket bidragit till
försvinnanden och häktningar där den häktade hålls incommunicado. Det finns
inga uppgifter om hur många som häktats sedan dekretet trädde i kraft eller i
vilken utsträckning dessa fångars rättigheter har respekterats. Nödlagarna ger
även myndigheterna starkt ökade befogenheter att genomföra
husrannsakningar, riva hus och byggnader samt att använda telefonavlyssning
och övervaka medborgarna på ett sätt som hotar den personliga integriteten
och rätten till privatliv. Det finns inga effektiva begränsningar eller kontroller
som förhindrar missbruk av dessa befogenheter.

Dekretet har mötts av kritik såväl inom som utom landet. FN:s kommitté för
mänskliga rättigheter har starkt kritiserat dekretet och varnat för att det
förstärker den kultur av straffrihet som redan existerar i Thailand.
Fördömandet från internationella frivilligorganisationer är också starkt.
Efter militärkuppen den 19 september 2006 utfärdades, som tidigare nämnts,
ett generellt undantagstillstånd för hela landet. Under detta utfärdades ett antal
förbud som inskränker fri- och rättigheter. Dessa lyftes dock successivt inom
några månader, liksom det generella undantagstillståndet.
Thailands ekonomiska tillväxt drar till sig människor från de fattigare
grannländerna. Flera miljoner människor från Burma, Kambodja och Laos
arbetar i Thailand, majoriteten illegalt. Utöver dessa tillkommer
hundratusentals flyktingar som befinner sig i landet utan möjlighet att
återvända till sina hemländer. Thailand har svårigheter att hantera
migrationsströmmarna och det stora antalet flyktingar.
Precis som är fallet i Thailands grannländer, är oklara markägandeförhållanden
ett stort problem, framför allt på landsbygden. Det thailändska
fastighetsregistret är ytterst komplicerat. En relativt stor andel av
jordbruksbefolkningen är därför i praktiken jordlös.
Reserestriktioner drabbar främst personer tillhörande etniska minoriteter, som
saknar thailändska medborgarskapshandlingar. Dessa personer blir även ofta
utnyttjade som illegal arbetskraft.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna är självständiga i förhållande till den lagstiftande och
verkställande makten, men domstolsväsendet är påverkbart för inflytelserika
personer. Domar från civila domstolar kan överklagas. Några lagstadgade
skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till rättsväsendet finns inte. Vid
militärkuppen 2006 avskaffades konstitutionsdomstolen och en tillfällig
konstitution ersatte några dagar senare den gamla. I augusti 2007 antogs en ny,

ordinarie, konstitution efter Thailands första folkomröstning någonsin. Enligt
denna ska de mänskliga fri- och rättigheter som Thailand i internationella
konventioner förbundit sig till fortfarande gälla. Dock finns även en hänvisning
till thailändsk lag, vilket riskerar öppna för nya, svagare uttolkningar av
mänskliga rättigheter i Thailand. Enligt den nya konstitutionen kan medborgare
gå till konstitutionsdomstolen för att få prövat om lagar, förordningar och
andra regler strider mot konstitutionen.
Problem inom rättsväsendet rör ofta förundersökningar där polisen har en
stark ställning. Åklagare kallas normalt in på ett sent stadium och det blir ofta
aktuellt med försvarsadvokat först efter det att förundersökningen pågått en
tid.
7. Straffrihet
I de nödlagar som infördes i södra Thailand 2005 slås fast att tjänstemän som
agerar i överensstämmelse med dekretet, inte kommer att bli föremål för
undersökning eller bestraffning vid misstanke om brott. Lagen garanterar med
andra ord en in blanco straffrihet, eftersom förvaltningsdomstolarna har
fråntagits sin uppgift att ta upp mål som handlar om brott mot dekretet.
Nödlagarna har varit i kraft under hela 2007. Dessutom har undantagstillstånd
rått i ett antal provinser, främst i gränsområdena.
Korruptionen inom polisen är omtalad. Korruption finns i stora delar av
samhället och Thailand sjönk under 2007 till nummer 84 av 179 länder i
Transparency Internationals korruptionsrapport.

droger som pågick under 2003-2006. Enligt Human Rights Watch (HRW)
krävde kampanjen 2 598 människoliv, varav endast 752 fall lett till
förundersökning. Arresteringsorder har utgått i 117 fall och förhör har hållits i
90 fall. Oviljan hos polisen att undersöka resterande fall, kombinerat med en
ökning av drogrelaterade mord, har lett till misstankar om utomrättsliga
avrättningar från polisens sida. Den thailändska polisens utrensningar bland
knarklangare och missbrukare har uppmärksammats internationellt och mött
kritik från såväl internationella som regionala och lokala organisationer för
mänskliga rättigheter. Under 2007 har inga nya dödsfall under täckmantel av
antidrogkampanjen rapporterats, men inga framsteg har heller gjorts för att
utreda tidigare fall.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Thailand ansågs länge ha de kanske friaste medierna i Sydostasien. Den
inhemska tryckta pressen har fortsatt att vara förhållandevis kritisk och
frispråkig. Däremot har TV och radio drabbats av allt hårdare censur efter
militärkuppen i september 2006. Det återstår att se om den nya regeringen
kommer att avveckla censuren och återupprätta mediefriheten.
Under förre premiärminister Thaksins regering inskränktes medias
manöverutrymme gradvis. Media uppmanades att inte kommentera händelser
eller framföra åsikter som skulle kunna uppfattas som negativa i samhället eller
utanför landet. En ökande självcensur noterades också, i synnerhet i
rapportering rörande kungahuset eller uttalanden som skulle kunna uppfattas
som kränkande mot religionen eller som ett hot mot den nationella säkerheten.

Förundersökningar om utomrättsliga avrättningar utförda av polis och militär
läggs oftast ned på grund av bristande bevis. Åklagare är enligt
brottmålslagstiftningen ålagda att fatta beslut om eventuella åtal på
rekommendationer från polisen. Förundersökningar mot misstänkta polismän
genomförs ofta av kolleger från samma enhet, vilket innebär att åtal sällan
väcks.

Denna självcensur finns fortfarande, även om den i tryckt press nästan enbart
handlar om att undvika kritik mot kungahuset.

Förekomsten av straffrihet blev särskilt tydlig i samband med den kampanj mot

Under 2007 har Thailand sjunkit i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex,

De nödlagar som infördes i de södra gränsprovinserna i juli 2005 har gett
regeringen ytterligare befogenheter att censurera uttalanden och åsikter som
anses underblåsa konflikten.

från plats 122 till 135. I motiveringen anges att Bangkokbaserade medier
fortfarande är relativt fri, men att militären hindrat anhängare till den tidigare
premiärministern Thaksin att öppna en TV-kanal samt att flera webbredaktörer
och bloggare häktats.
Enligt 1997 års konstitution skulle både TV och radio privatiseras men
processen går långsamt och kantas av politisk träta och korruptionsanklagelser.
Militären äger de flesta radiokanalerna och hyr ut dem till privata operatörer.
Regeringen uppmuntrar program som främjar etik och moral och befolkningen
uppmanas att anmäla program, musikvideor och modeshower som innehåller
sex och våld. Censur av internetsidor utförs av ett av ministerierna. Av alla
spärrade internetsidor innehåller knappt60 procent pornografiskt material,
medan drygt tio procent bedömts innehålla information som kan vara ett hot
mot rikets säkerhet. Även efter militärkuppen fortsatte och utökades
blockeringen av utvalda internetsidor. Under 2007 har dock färre rapporter om
internetcensur inkommit.
Det finns ett relativt aktivt och växande civilt samhälle i Thailand. Under 2006
rapporterade flera journalister och inhemska organisationer för mänskliga
rättigheter om ökad förföljelse och censur i samband med rapportering om det
upptrappade våldet i södra Thailand. Enligt Human Rights Watch har minst 18
personer, som arbetat med mänskliga rättigheter, försvunnit eller mördats i
Thailand mellan åren 2001 och 2005. Få fall har fått rättslig efterföljd.

Thailands första folkomröstning någonsin.
Politiska val i Thailand brukar beskrivas som fria men med betydande inslag av
korruption och röstköp. Den författning som infördes 1997 syftade till att
komma tillrätta med den politiska korruptionen och säkra en rättvisare
valprocess. Dock utnyttjades luckor i texten av den tidigare regeringen och de
kontrollerande organen förhindrades att verka som tänkt. Den officiella
ambitionen är att komma tillrätta med dessa ”demokratiska underskott” i den
nya konstitution som nu antagits.
Thailand styrdes före militärkuppen i september 2006 sedan 2001 av en
regering ledd av premiärminister Thaksin Shinawatra och hans parti Thai Rak
Thai (TRT). Under tiden efter militärkuppen (september 2006-december 2007)
styrdes landet av en interimsregering utsedd av militären. Vid det allmänna
valet den 23 december 2007 vann People Power Party (PPP) flest antal röster,
men ingen egen majoritet. Under dess ledare, Samak Sundaravej, som valdes till
premiärminister av parlamentet i januari 2008, bildades en koalition med
sammanlagt sex olika partier. Den nya regeringen svors in i början av februari
2008.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Thailand är en monarki som 1992 etablerade sig som parlamentarisk
demokrati. Från 2002 och fram till militärkuppen i september 2006 styrdes
landet av civila regeringar. Monarken är statschef och formellt landets
överbefälhavare och har historiskt varit en stabiliserande faktor i Thailand.

Parlamentet har sammanlagt sju partier, varav endast ett, det Demokratiska
Partiet, är i opposition. Partierna är ofta uppbyggda kring karismatiska ledare
snarare än politiska program, något som gör systemet känsligt och mottagligt
för plötsliga ingrepp bortom konstitution och politiska spelregler. Till skillnad
från 1997 års konstitution väljs inte längre överhuset, senaten, till fullo av
folket. Den nya konstitutionen stadgar att 74 av de 150 ledamöterna i senaten
skall tillsättas av en kommitté under valkommissionens ledning, där landets
högsta domare ingår. Detta har kritiserats, eftersom den dömande makten blir
delaktig i tillsättandet av politiker. Övriga 76 senatorer väljs av folket, en från
varje provins.

Kungen har vid ett par tillfällen ingripit i politiska konflikter.
I samband med militärkuppen 2006 upphävdes grundlagen och en tillfällig
konstitution trädde i kraft. En ny konstitution antogs i augusti 2007, efter

Även om det inte finns några lagstadgade restriktioner för kvinnors deltagande
eller valbarhet, är kvinnor kraftigt underrepresenterade i politiken.
Förbättringar på denna punkt har emellertid skett under de senaste åren. I den

nuvarande regeringen ingår fyra kvinnor, i interimsregeringen fanns bara två.
Många personer från etniska minoriteter saknar medborgarskapshandlingar,
vilket gör det omöjligt för dem att delta i det politiska livet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Thailand har ratificerat fem av den internationella arbetsorganisationen ILO:s
åtta centrala konventioner rörande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Det finns
inhemsk arbetslagstiftning som reglerar barnarbete, arbetstid, uppsägning och
semestrar. Brister finns dock i tillämpningen av lagen.
Kvinnor utgör ungefär hälften av arbetskraften i landet, men har i regel sämre
löner än männen och är underrepresenterade på högre poster inom förvaltning
och näringsliv. En annan missgynnad grupp är illegala invandrare från
grannländerna. Dessa är ofta offer för organiserad människohandel och tvingas
till tiggeri eller olagligt arbete inom bland annat fiske-, gruv-, eller sexindustrin.
Rätten att tillhöra en fackförening är lagfäst. Fackföreningsrörelsen är dock
alltjämt svag och dåligt utvecklad. Arbetslagstiftningen ger regeringen rätt att
förbjuda strejker som kan ha negativ inverkan på den nationella säkerheten
eller som kan inverka negativt på befolkningen i stort. Anställda inom viktiga
serviceyrken som telekommunikation, elektricitet, vatten och offentliga
transporter saknar strejkrätt. Det finns rapporter som tyder på att privata och
statliga företag diskriminerar fackligt anslutna, bland annat genom att undvika
att ge dem befordran. Mindre än fyra procent av den totala arbetskraften är
idag medlemmar av en facklig organisation, men medan motsvarande siffra är
elva procent av industriarbetare och 50 procent av anställda i statligt ägda
industrier.
Lagstadgad minimilön för arbetare är, från 1 januari 2008 motsvarande 38
svenska kronor om dagen i Bangkok med närområde och några kronor lägre i
övriga Thailand, vilket inte är tillräckligt för en rimlig levnadsstandard.
Löneökningar för arbetstagare sker oftare som ett resultat av en ökning av
minimilönen, än som ett resultat av fackliga löneförhandlingar.

Lagen förbjuder tvångsarbete, förutom i nationella krislägen och krig. Förbudet
täcker dock inte arbete inom jordbruket och den informella sektorn, där de
flesta fallen av tvångsarbete återfinns. Det stora antalet illegala immigranter
från grannländerna Burma, Laos och Kambodja ökar risken för att allt fler
personer, som står utanför skydd av lagen, utnyttjas som gratis arbetskraft.
Under 2005 vidtog regeringen åtgärder för att uppmuntra illegala arbetare att
registrera sig och därigenom få vissa rättigheter. Över en miljon illegala
arbetare har sedan dess registrerat sig. Samtidigt har regeringen också gjort
klart att de som inte registrerar sig, kan komma att utvisas ur landet. Med en
svag och otydlig lagstiftning till skydd för asylsökande, riskerar även
fortsättningsvis människor med ett legitimt skyddsbehov att bli utvisade. Detta
gäller i första hand illegala arbetare från Burma.
Under 2007 har godtyckliga och diskriminerande inskränkningar i
migrantarbetarnas rättigheter införts på provinsnivå. Guvernörer i ett flertal
provinser med många migrantarbetare har till exempel infört utegångsförbud,
förbud mot innehav av mobiltelefon, förbud mot firandet av lokala högtider.
Inskränkningarna understryker att migrantarbetares rättsliga ställning förblir
mycket svag.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Thailands hälsovård är bedrivs till största delen i offentlig regi. Hälsosektorns
andel av statens totala budget har stadigt ökat under de senaste 20 åren men
utgör trots detta endast 3,1 procent av landets bruttonationalprodukt.
Thailand har länge satsat på förebyggande hälsovård, rent vatten, bättre
sanitära förhållanden och vaccinationer. Resultaten har varit positiva.
Spädbarnsdödligheten har minskat, liksom andelen kvinnor som dör vid
förlossningen. Omkring 99 procent av alla förlossningar sker numera under
överseende av läkare eller barnmorska.
Thaksinregeringen införde en mycket låg enhetstaxa, motsvarande omkring sex

svenska kronor, för sjukvård, till gagn för de sämst ställda. Den nya regeringen
har lovat att även den kostnaden ska tas bort och sjukvården bli helt avgiftsfri.
En oberoende kontrollmyndighet ska se till att kvalitén på vården är densamma
i olika delar av landet. Alla företag med fler än tio anställda måste betala in
pengar till en fond, som ger den anställde viss rätt till sjukvård,
föräldraledighet, invaliditets- och dödsfallsförsäkring. Omkring en tredjedel av
befolkningen står dock utanför denna försäkring. Ett pensionssystem har
nyligen införts, men utbetalningarna kommer inte att påbörjas förrän 2013.
Personer ur etniska minoritetsgrupper saknar ofta medborgarskapshandlingar
och får därför endast begränsad tillgång till sjukvård.
I slutet av 1990-talet skedde en kraftig ökning av antalet hiv-smittade i
Thailand. Omkring 1,5 procent av den vuxna befolkningen uppskattas idag
bära på viruset. Kraftfulla åtgärder från myndigheternas sida har minskat
spridningen och jämfört med grannländerna har Thailand lyckats väl med att
informera om sjukdomen. Det finns dock fortfarande stora behov av insatser
för att förhindra ytterligare spridning. Undersökningar har visat att
uppskattningsvis 20 procent av de prostituerade i Thailand bär på smittan och
liksom i Europa ökar nu hiv/aids bland unga vuxna. Dessutom behövs fler
insatser för att hindra spridningen av tuberkulos.
I storstäderna börjar miljöföroreningarna bli en allt större hälsofara. Vissa
åtgärder från myndigheternas sida har vidtagits. Bland annat måste alla nya bilar
ha katalysator, blyhaltig bensin har försvunnit och gränsvärden har införts för
hur mycket koloxid bilar och motorcyklar får släppa ut. Bangkok anses
emellertid fortfarande vara en av världens mest förorenade städer och blyhalten
i blodet hos stadens barn är högt över accepterade gränsvärden.
12. Rätten till utbildning
Utbildning är obligatorisk i nio år och avgiftsfri de tolv första åren. Thailand
har de senaste decennierna gjort omfattande satsningar på utbildning och idag
går omkring 94 procent av alla barn upp till tolv år i skolan. Omkring 30

procent av statens budget går till utbildningssektorn. Läskunnigheten var 2005
enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 92,6 procent för vuxna och 98
procent för ungdomar.
Ofullbordad skolgång är dock vanligt förekommande och i snitt går inte
thailändska barn mer än åtta år i skolan. På landsbygden är det fortfarande
vanligt att skolgången blir lidande, eftersom barnen behövs som arbetskraft i
jordbruket. Personer som tillhör de etniska minoriteter som inte innehar
medborgarskapshandlingar, har begränsad tillgång till utbildningssystemet och
är i praktiken diskriminerade. De har rätt att gå i skolan, men får inga officiella
examensbevis.
En femtedel av studenterna läser vidare vid något av de många statliga eller
privata universiteten, men bristen på högutbildad arbetskraft börjar bli ett stort
problem. På universitetsnivå finns utbildning i mänskliga rättigheter.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
FN:s utvecklingsprogram UNDP rankar Thailand som nummer 78 av 177
länder i 2007 års utvecklingsindex (HDI).
Ett resultat av den snabba ekonomiska utvecklingen är att många thailändare
har fått bättre levnadsvillkor, samtidigt som andelen fattiga minskat. Den
ekonomiska krisen år 1997 ledde dock till att andelen fattiga återigen ökade och
år 2005 beräknas omkring tio miljoner människor, eller 16 procent av
befolkningen, leva på mindre än två dollar per dag. Det thailändska samhället
lider av stora sociala och ekonomiska klyftor. Den rikaste femtedelen av
befolkningen står för omkring 60 procent av inkomsten medan den fattigaste
femtedelen endast står för fyra procent. Den största andelen fattiga lever på
landsbygden i landets nordöstra och sydligaste provinser, och inkomstklyftan
mellan stad och landsbygd växer.
Regeringen har under senare år vidtagit vissa åtgärder för att minska
fattigdomen i landet. Förutom satsningar inom utbildning och hälsosektor, har
regeringen bland annat lovat fattiga byar tillgång till investeringsfonder, bönder

har fått uppskov på statliga avbetalningar och omkring 20 000 statsanställda
har fått lån för husköp. Den nya regeringen har lovat fortsätta denna politik
och göra satsningar inom hälsa, utbildning och infrastrukturuppbyggnad.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Thailand har ratificerat konventionen om avskaffande av alla former av
diskriminering mot kvinnor och kvinnor har sedan gammalt en jämförelsevis
stark ställning i landet.
Kvinnor har lagstadgad rätt till äktenskaplig egendom, till att välja bostadsort
och sysselsättning, samt till vårdnad av sina barn. Kvinnor har också mycket
länge kunnat äga och ärva mark.
Kvinnor har samma tillgång till högre utbildning som män och utgör
majoriteten av studenterna som tar universitetsexamen. I näringslivet och
förvaltning återfinns flera kvinnor på ledande befattningar.
I praktiken sker dock viss diskriminering. Kvinnor är underrepresenterade på
högre politiska poster. I den nya regeringen är endast fyra av 36 ministrar
kvinnor. I praktiken får kvinnor genomgående mindre betalt än män för
samma arbete, trots att sådan diskriminering är förbjuden i lag.
Lagen förbjuder sexuella trakasserier på arbetsplatser, men definitionen av
trakasserier är vag och lagen har resulterat i få åtal. Det finns en lag mot våld i
hemmet, men våldshandlingar inom familjen förblir vanliga och mörkertalet är
troligen stort. Enligt ett flertal studier har uppskattningsvis 40 procent av
kvinnorna i landet utsatts för någon form av fysiskt eller sexuellt våld. Stränga
fängelsestraff och i vissa fall dödsstraff kan utdömas för våldtäkt. I
verkligheten anmäls dock få våldtäkter, och ännu färre fall leder till prövning i
domstol. Offer för våldtäkt kan få ersättning från staten. Våldtäkt inom
äktenskapet faller inte under strafflagen.

Ett särskilt uppmärksammat problem i Thailand är den utbredda
prostitutionen. Prostitution är olagligt i Thailand, men understöds av kriminella
gäng och, i vissa fall, av poliser och lokala myndighetspersoner, som har ett
ekonomiskt intresse i sexindustrin.
Omkring 300 000 prostituerade finns i Thailand, varav 20 procent uppskattas
vara barn. Merparten av prostitutionen riktar sig mot inhemska kunder, även
om sexturismen bidrar till att upprätthålla de höga siffrorna.
Den thailändska lagen förbjuder människohandel, men Thailand är fortfarande
ett nav för människohandeln i regionen. Under de senaste åren har den
inhemska människohandeln minskat, medan allt fler prostituerade smugglas till
Thailand från Burma, Kina, Laos och Kambodja. Offren för människohandeln
lever under svåra förhållanden, ofta utan möjlighet att återvända till sina
hemländer. Även om sexuellt utnyttjande är ett vanligt syfte med
människohandel är den viktigaste anledningen arbetsrelaterad. Många av offren
hamnar under slavliknande förhållanden helt utan skydd.
Regeringen har vidtagit vissa åtgärder mot prostitutionen och
människohandeln. En nationell kommitté mot människohandel finns sedan
2005 och en ny lag om människohandel är under utarbetande, och kan komma
att antas under 2008. De sex Mekongländerna Burma, Kambodja, Kina, Laos,
Thailand och Vietnam undertecknade 2004 ett samarbetsavtal mot
människohandel. Viktigt är att avtalet hänvisar till riktlinjer för arbetet mot
människohandel, som tagits fram av FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter och att avtalet utgår från att personer som utsatts för
människohandel ska betraktas som offer och inte som illegala immigranter.
Det finns idag ett stort antal nationella och internationella enskilda
organisationer i Thailand. De arbetar med att främja nationellt och regionalt
samarbete för att begränsa prostitution och handeln av kvinnor, barn och män
över landgränserna till olagligt arbete och prostitution.

15. Barnets rättigheter
Thailand ratificerade konventionen om barnens rättigheter år 1992 och under
senare år har ansträngningar gjorts för att förbättra situationen för landets
barn. En nationell kommitté för barnens rättigheter har inrättats. I mars 2004
antog regeringen en barnskyddslag, som föreskriver att alla medborgare har en
skyldighet att rapportera övergrepp mot barn, oavsett om de sker inom
hemmet eller inte. Lagen stärker även barnens rättskydd och förbättrar
tillgången till sociala myndigheter. Övergrepp, våldtäkt och övergivande av
barn är straffbara handlingar och leder som regel till långa fängelsestraff om
brott kan bevisas. Straffen kommer också att skärpas för barnmisshandel. Aga i
skolor förbjöds år 2000 men rapporter gör gällande att efterlevnaden av lagen
är bristfällig.

Det finns omkring 52 ungdomsanstalter för barn under 18 år. Barn
förekommer även på vanliga fängelser. Dödstraff tillämpas inte på barn, sedan
en lag som förbjuder avrättning av individer under 18 år antogs år 2000.

Det finns omkring 20 000 gatubarn och upp till 40 000 barn under 18 år
uppskattas vara inblandade i sexindustrin. Vissa av dessa är så unga som 11 år
och många kommer från Burma, Laos, Kambodja och Kina.

I de norra delarna av landet lever omkring en miljon människor som tillhör
olika bergsfolk. Dessa minoritetsfolk lever i utkanten av samhället utan många
rättigheter och endast hälften av dem har thailändskt medborgarskap. Även om
familjerna bott i landet i många generationer betraktas de som illegala
invandrare. Utan medborgarskap har de inte tillgång till annat än
grundläggande skolgång och hälsovård. I vissa fall nekas de även detta. De
tillåts inte arbeta och täcks därför inte av arbetslagstiftningen (till exempel
minimilönen) och har ingen möjlighet att delta i det politiska livet. De kan som
regel heller inte äga mark. Utan rättigheter garanterade i lagen är de utlämnade
till arbetsgivares, polisens och andra myndigheters goda vilja, men även till hot,
våld och trakasserier från desamma.

Thailand försöker följa upp den nationella handlingsplanen mot kommersiell
sexuell exploatering av barn, som antogs 1996. Lagen mot prostitution ger
också fängelsestraff på upp till sex år för den som utnyttjar barn. Flera enskilda
organisationer och statliga kommittéer bedriver upplysningskampanjer i frågan.
Polisen och ett antal enskilda organisationer har undertecknat ett avtal, för att
formalisera sitt samarbete om bekämpning av handel med barn. Bland annat
ska polisen behandla alla barn, även de som inte är thailändska, som offer och
inte som brottslingar.
Barnarbete är fortfarande ett problem i Thailand. Uppskattningsvis 11 000
barn är anställda som hushållsarbetare, de flesta utländska medborgare.
Utnyttjande av barn under 15 år för barnarbete är förbjudet enligt ILO:s
konvention nr 138, vilken Thailand ratificerade år 2004. Lagen täcker dock inte
arbete inom jordbruk och den informella sektorn, där de flesta barnarbetare
återfinns. En nationell strategi för att eliminera de värsta formerna av
barnarbete antogs av regeringen i slutet av 2004. En nationell kommitté ska
upprättas för att genomföra strategin.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Religionsfriheten är lagstadgad i Thailand och statliga bidrag utgår till de tre
större religiösa samfunden i landet. Landet är till övervägande delen
buddhistiskt och buddhismen genomsyrar det thailändska samhället. Ungefär
fem procent av befolkningen är muslimer och 0,5 procent är kristna. I de fyra
sydliga provinser som gränsar till Malaysia är muslimerna i majoritet. Den
kristna minoriteten återfinns främst bland etniska kineser i de större städerna.

En del av bakgrunden till problemet med medborgarskap är att samma etniska
grupper lever i såväl Thailand som i grannländerna. Thailändska myndigheter
hävdar att det är svårt att fastställa vilka personer som faktiskt har rätt till
medborgarskap. Under de senaste femtio åren har myndigheterna försökt
kontrollera förflyttningarna över gränserna. Sedan år 2000 har vissa åtgärder
vidtagits för att göra det lättare för bergsfolken att ansöka om thailändskt
medborgarskap. Utbredd korruption i samband med ansökningsprocessen
tillsammans med komplicerade regler för medborgarskap och bristande politisk
vilja gör dock att processen går långsamt.

En ökad förföljelse och diskriminering av bergsfolken från myndigheters sida
har kunnat noteras under senare år, efter anklagelser om att bergsfolken skulle
vara inblandade i droghandel och miljöförstöring. Situationen förvärrades
under förra året, genom att indragning av medborgarskap ibland används som
hot. Om någon person i en familj misstänks för att ha hanterat narkotika, kan
samtliga familjemedlemmars medborgarskap återkallas.
Oroligheterna i södra Thailand har snarare etnisk än religiös grund. Majoriteten
av befolkningen i Thailands tre sydligaste provinser är muslimska malajer.
Under många år har denna etniska grupp diskriminerats av det thailändska
styret. Malajerna har varit kraftigt underrepresenterade i den lokala
administrationen och fått mycket lite gehör för sina krav på till exempel
skolundervisning på sitt modersmål. Under 2007 har rapporter kommit om
godtyckliga frihetsberövanden och tvångsintagning på så kallade
utbildningsläger. Dessa läger förbjöds dock av domstol under hösten 2007.
Mellan 2004 och 2007 har över 2 300 militärer och civila rapporterats döda i
det upptrappade våldet mellan muslimska separatister och säkerhetsstyrkor. En
nationell försoningskommission, tillsatt för att utreda situationen i de södra
provinserna, och ledd av före detta premiärminister Anand Panyarachun,
publicerade en rapport under våren 2006. Rapporten var kritisk mot
Thaksinregeringens hårdföra metoder för att komma tillrätta med konflikten
och förespråkade i stället dialog och försoning. Rapporten har välkomnats av
ledande människorättsorganisationer, akademiker och politiker men har ännu
inte lett till några konkreta resultat.
17. Rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT)
Det thailändska samhället är generellt sett tolerant i frågor som rör sexuell
läggning. Det finns heller inga lagar som diskriminerar mot homosexuella,
bisexuella eller transexuella. I Thailand är det dock inte möjligt för
homosexuella att gifta sig eller registrera partnerskap.
18. Flyktingars rättigheter
Thailand har inte ratificerat 1951 års flyktingkonvention och har inget

nationellt system för att tillämpa internationella normer vid definiering och
klassificering av personer som söker skydd i landet.
FN:s flyktingkommissariat UNHCR har ett regionkontor i Bangkok.
Omkring 150 000 flyktingar från Burma finns i dag i flyktingläger längs gränsen
i nordvästra Thailand. De flesta av dessa tillhör folkgrupperna karen
(62 procent), mon och karenni och har flytt undan stridigheterna i östra
Burma. Ytterligare upp till två miljoner immigranter och flyktingar från Burma
tros befinna sig i Thailand, de flesta illegalt. Trots att programmen för
förflyttning till tredje land kommit igång och många flyktingar redan lämnat
lägren, får ändå barnafödsel och nyinflyttningar till följd att antalet boende i
lägren inte minskar i önskad takt. Övergrepp och misshandel i flyktinglägren
förekommer i vissa fall. Hjälparbetare har i flera år varnat för epidemiriskerna i
lägren, särskilt vad gäller hiv/aids. Thailand Burma Border Consortium, en
humanitär organisation där svenska Diakonia är medlem, arbetar med
humanitärt bistånd och utveckling för burmesiska flyktingar. Sverige är en av
de största bidragsgivarna till konsortiet.
Ett samarbete finns sedan många år mellan de thailändska myndigheterna och
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) samt med de enskilda organisationer
som arbetar med flyktingar längs gränsen mot Burma. Regeringen låter i viss
utsträckning UNHCR få ”registrera” asylsökande. Tanken är att regeringen
skall återuppta sådan flyktingstatusbedömning med viss assistans från
UNHCR. Ett avgörande problem är att thailändsk lagstiftning inte lever upp
internationella normer på området.
Under 2005 har Thailand vid flera tillfällen deporterat personer som sökt asyl
till Burma och Laos, varav vissa definierats som flyktingar av UNCHR. Detta
strider mot principen rätten att inte bli deporterad till ett land där man riskerar
förföljelse. I början av 2007 återfördes ett antal flyktingar från
Hmongminoriteten till Laos, där de riskerar förföljelse. Även
övertalningsförsök från myndigheternas sida till frivilliga återresor för
burmeser har rapporterats.

Under de senaste två åren har en större grupp hmonger lämnat Laos och tagit
sig till Petchabun i Thailand. Motivet har varit förhoppningar om att bli
inkluderade i ett förflyttningsprogram till USA. I ett tillfälligt läger som
upprättats finns nu över 7 000 hmonger. Många av dessa är från Laos men
andra är från Thailand. Den thailändska regeringen anser att de laotiska
hmongerna befinner sig illegalt i Thailand och ska sändas tillbaka till Laos. Den
laotiska regeringen förnekade länge all kännedom om att 22 barn skulle ha
skickats tillbaka till Laos i december 2005, trots trovärdiga rapporter om att de
blivit deporterade. Under 2007 återfanns samtliga flickor ur gruppen, men
pojkarnas öde är fortfarande okänt.
FN:s flyktingkommissarie har inget tillträde till hmong-grupperna i Petchabun.
Cirka 300 av de senast anlända hmongerna har vägrats plats i det tillfälliga
lägret och i stället placerats i thailändska häkten. Den humanitära situationen i
lägret är allvarlig, och endast Läkare utan gränser tillåts att distribuera mat och
förnödenheter i lägret.
Thailändska myndigheter nekar också fortfarande omkring 100 000
Shanflyktingar från Burma flyktingstatus eller hjälp från internationella
organisationer längs gränsen. Det händer också att myndigheter arresterar
flyktingar utanför lägren. Dessa förs ofta till gränsen och släpps utan att bli
överlämnade till myndigheterna i Burma.
Thailands före detta premiärminister Surayud lovade UNHCR att de cirka
140 000 flyktingar från Burma, som nu befinner sig i Thailand, ska få
identitetshandlingar från thailändska myndigheter. Detta skulle göra det möjligt
för dem att fritt förflytta sig utanför lägren och att få arbeta legalt. Om den nya
regeringen fortsätter driva denna policy kan det komma att innebära ett
genombrott för flyktingarnas levnadsförhållanden och en avsevärd förbättring
av deras ställning i landet.
19. Funktionshindrades rättigheter
Thailändsk lag ger visst skydd för personer med funktionshinder och förbjuder
diskriminering på grund av funktionshinder inom skola och arbetsliv. Personer

med funktionshinder, som registreras hos regeringen, har även rätt till fri
sjukvård, rullstolar och andra medicinska hjälpmedel, liksom till mindre,
räntefria starta-eget-lån från staten. Hittills har regeringen inte lyckats vidta
nödvändiga åtgärder för att se till att lagarna efterlevs.
Under 2006 gick ungefär 230 000 barn med funktionshinder i skolan, varav
ungefär 13 000 gick i någon av Thailands 43 specialskolor för
funktionshindrade.
Sedan drygt femton år finns en lag som innebar att alla privata företag måste
anställa en person med funktionshinder per 200 anställda eller inrätta en fond
till förmån för funktionshindrade. Med låg utbildning har dock få vuxna med
funktionshinder i praktiken möjlighet att få ett arbete. Uppföljningar har visat
att mellan 20-30 procent av alla företag inte tillämpade lagen.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter är tillåtna. Det är främst
advokater, journalister och intellektuella som är engagerade. Rättighets-, miljö
och demokratifrågor engagerar i ökad utsträckning den thailändska
medelklassen och ett antal pådrivande enskilda organisationer har bildats. Flera
oberoende organisationer, däribland Forum Asia, har särskilt uppmärksammat
problem gällande mänskliga rättigheter och flyktingar.
Denna typ av organisationer har på senare tid märkt av en allt mindre tolerant
miljö för sitt arbete med trakasserier och attacker mot enskilda. Olika former
av inskränkningar i yttrande- och organisationsfriheten har införts, framförallt
för organisationer verksamma i de södra delarna i landet, där dubbelt
undantagstillstånd råder Det hårdare klimatet för människorättsförsvarare
avspeglas i att det är få regionala och internationella organisationer för
mänskliga rättigheter som verkar i Thailand. Förutom Forum Asia är
International Commission of Jurists, Asian Human Rights Commission, Amnesty
International och Human Rights Watch aktiva i landet. Under året antog EU:s
medlemsstater i Thailand särskilda, lokala riktlinjer för hur medlemsländerna

och EU-kommissionen i Thailand aktivt kan hjälpa dem som lokalt arbetar för
att främja och skydda mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Thailand har partnerskapsstatus hos OSSE (Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa) vilket har ökat möjligheterna till samarbete inom området
mänskliga rättigheter. Det förekommer också ett informellt samarbete inom
EU-kretsen och andra likasinnade länder om flyktingfrågor och frågor om
mänskliga rättigheter i Thailand.
FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och ett flertal enskilda organisationer gör
insatser för mänskliga rättigheter i flyktinglägren i landet.
Thailands frivilligorganisationer är viktiga stöttepelare i regionens arbete för
mänskliga rättigheter och viktiga kanaler för att stärka det civila samhället. Det
finns flera regionala organisationer för mänskliga rättigheter, som har sina
kontor i Bangkok. Vid några universitet finns studier i mänskliga rättigheter
redan integrerade i program på magisternivå, bland annat i statsvetenskap.
Thailändska experter på mänskliga rättigheter är inom ramen för den regionala
samarbetsorganisationen ASEAN pådrivande för att upprätta en regional
mekanism för denna typ av frågor, i enlighet med de stadgar för ASEAN som
antogs under 2007.
Sverige stöder sedan flera år en regional utbildning i mänskliga rättigheter på
magisternivå. Sverige stöder även ett flertal regionala organisationer och
nätverk i Thailand som arbetar för mänskliga rättigheter allmänt eller med
specifika problemkomplex, såsom kvinnors åtnjutande av de mänskliga
rättigheterna, press- och mediefrihet samt migrantarbetares rättigheter

Mänskliga rättigheter i Burma 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget beträffande de mänskliga rättigheterna i Burma är djupt oroande.
MRsituationen förvärrades under 2007 i samband med demonstrationerna i
september och det våldsamma militära ingripandet mot dem.
Regimens nedslag mot de fredliga demonstrationerna under hösten 2007
innehöll bland annat skottlossning med dödlig utgång, godtyckliga
massfrihetsberövanden, misshandel, våldsamma utrymningar av munkkloster
och bortförande av hundratals munkar. Företrädare för oppositionen och
journalister fängslades. Enligt FN:s beräkningar avled 31 personer till följd av
militärens nedslag och 74 saknas fortfarande. FN:s specialrapportör för
mänskliga rättigheter i Burma, Paulo Sergio Pinheiro besökte landet efter
septemberprotesterna och rapporterade i november 2007 att han inte såg några
tecken på positiv förändring inom Burmas militärregim. Godtyckliga
fängslanden, statsapparatens fullständiga kontroll av media och av
kommunikationsmedel som telefoni och internet fortsätter. En kultur av
straffrihet fortsätter att hindra upprätthållandet av mänskliga rättigheter, även
om de flesta av de som fängslades i september nu uppges ha släppts.
Burma är en av världens få kvarvarande militärdiktaturer och det politiska
förtrycket är omfattande. Redan innan demonstrationerna hösten 2007 vittnade
en rad rapporter om att godtyckliga arresteringar, misshandel,
tvångsförflyttningar och tvångsarbete förekommer, i vissa fall i stor skala.
Aung San Suu Kyi, ledare för det största oppositionspartiet National League
for Democracy (NLD) och mottagare av Nobels fredspris 1991, har sedan hon
fängslades 1989 tillbringat största delen av tiden i husarrest. I maj 2007
förlängdes arresten med ytterligare ett år. Till följd av de kraftiga internationella
reaktionerna mot regimens hantering av septemberprotesterna har hon dock

vid några tillfällen tillåtits delta i möten utanför sitt hus. Sådana möten hölls
med bland annat FN:s särskilde sändebud Ibrahim Gambari, som reste till
Burma två gånger under året i september och november, och med den av
regimen utsedde medlaren Aung Kyi.
Dödsstraff utdöms fortfarande, men inga avrättningar har enligt offentliga
uppgifter verkställts sedan 1988. Rättsäkerheten är svag och straffrihet är
vanligt förekommande för anställda inom armén. Yttrande-, media- och
organisationsfrihet saknas helt. Oliktänkande, liksom etniska och religiösa
minoriteter, är särskilt utsatta. Inga precisa siffror finns, men minst en miljon
människor beräknas vara på flykt inom landets gränser, framförallt i de östra
delarna (Shan State, Karen State, Karenni State och Tenasserim Division) där
stridigheter mellan arméförband och etniska minoritetsgrupper pågår. Under
2007 beräknas bara i östra Burma ytterligare 76 000 människor ha tvingats bort
från sina hem av militära styrkor som i strid med internationell humanitär rätt
riktar sina insatser direkt mot civila. Inga siffror finns för övriga Burma.
Tillgången till sjukvård och utbildning är bristfällig. Antalet upptäckta fall av
hiv/aids har ökat under senare år och smittspridningen hotar att växa till en
epidemi. Fattiga kvinnor, barn och ungdomar löper risk att tvingas in i den
växande sexindustrin inom eller utanför landets gränser.
I januari 2008 uppskattade Amnesty International att det totala antalet politiska
fångar uppgår till över 1 800 personer. Av dessa fängslades cirka 700 i samband
med eller efter septemberprotesterna. Denna siffra inkluderar dock inte
personer som uppges ha fängslats i etniska minoritetsområden eller de som
hålls i vad som misstänks vara hemliga fängelser. Massarresteringarna under
demonstrationerna i september uppgick enligt regimens officiella uppgifter till
2 836 personer, men beräknas av människorättsorganisationer vara betydligt
fler. Under november och december 2007 uppger Amnesty International också
ha bekräftade uppgifter på ytterligare 93 fängslanden. De rättegångar som
genomförs uppfyller inga internationella krav på insyn eller rättssäkerhet.
Även arméns attacker mot områden befolkade av etniska minoriteter har ökat i

omfattning. Syftet är uppenbarligen att ta kontroll över landområden och driva
befolkningen på flykt, något som riskerar att skapa en akut humanitär kris.

reste han åter in landet för att träffa bland andra Aung San Suu Kyi. Han
återvände i november för att fortsätta dialogen, men har därefter inte beviljats
fler inresevisum.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Ett nationellt ramverk för mänskliga rättigheter saknas. En författning infördes
1974, men avskaffades år 1988. Landet styrs sedan dess via dekret. Nationella
kommittéer finns för mänskliga rättigheter, mot förekomsten av barnsoldater,
mot handel med kvinnor och barn samt mot tvångsarbete. Dessa kommittéer
är dock i praktiken en del av regimen och har inget oberoende
handlingsutrymme.

FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i Burma är sedan 2000 Sergio
Pinheiro. Pinheiro hade inte tillåtits besöka Burma sedan november 2003, men
fick åter inresevisum i november 2007. Vid det besöket var enligt Pinheiro
regimen både kontrollerande och förhållandevis samarbetsvillig. Han fick
tillåtelse att besöka ett fängelse och samtala med kända fångar, även om han
inte åtnjöt samma frihet som under liknande uppdrag i andra länder.

Burma har endast ratificerat två av de nio centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter:
Konventionen om barnets rättigheter (CRC, 1991)
Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW, 1997).

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Våld sanktionerat av statsmakten, inklusive politiska mord och avrättningar
utan föregående rättsliga prövningar, försvinnanden och tortyr har förekommit
under hela 2007. Särskilt drabbade är den politiska oppositionen, journalister,
universitetslärare och studenter, samt de etniska minoriteter som lever i
konfliktområden eller som internflyktingar inne i landet.

Burma har inte tillträtt de tilläggsprotokollen (totalt tre stycken) som
hör till de aktuella konventionerna. Den officiella anledningen till detta
är att konventionerna betraktas som ett intrång i den nationella
suveräniteten.
Burma har inte undertecknat eller ratificerat flyktingkonventionen och
det tillhörande protokollet från 1967.
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC) har inte
undertecknats eller ratificerats.
Burma har lämnat in totalt tre rapporter till FN:s konventionskommittéer. Två
gäller CRC (1993 och 2002) och en gäller CEDAW (1999).
FN:s särskilde sändebud för Burma, Ibrahim Gambari, besökte landet under
sommaren 2006 samt i november 2006. I samband med septemberprotesterna

Situationen förvärrades emellertid akut i samband med regimens våldsamma
nedslag mot demonstrationer runt om i Burma hösten 2007. I mitten av
augusti 2007 höjdes oväntat vissa bränslepriser i Burma med upp till 500%,
något som gjorde de redan svåra levnadsförhållandena för en majoritet av
Burmas civilbefolkning än mer ohållbara. En mindre demonstration mot
prishöjningarna i Rangoon ledde, enligt rapporter från
människorättsorganisationer, till att ett hundratal oppositionsmedlemmar
fängslades. I början av september ledde en grupp munkar i staden Pakokku
(nära Mandalay) en fredlig protest. Militären svarade med att brutalt misshandla
flera munkar och åskådare. Det var denna attack på munkarna som utlöste de
stora protestdemonstrationer som under andra hälften av september ägde rum
i Rangoon och på flera andra ställen i landet. Demonstrationerna leddes i de
flesta fall av munkar och deltagarna var obeväpnade och deras budskap
handlade om fred och krav på bättre levnadsstandard för folket.

Protestmarscherna växte, alltmedan regimen noga dokumenterade förloppet
och vem som deltog. Den 25 september infördes nattligt utegångsförbud och
kravallpolis tillsammans med militär påbörjade en serie nattliga raider med
fängslanden, misshandel och skadegörelse mot munkkloster och
privatbostäder. En snabb och synnerligen kraftfull mobilisering av
militärstyrkor från andra delar av landet genomfördes följande dag och de
fredliga demonstranterna beordrades skingra sig eller möta verkningseld. Inom
ett par dagar hade regimen återtagit kontrollen av Rangoons gator med hjälp av
tusentals kravallpoliser, militärer och andra säkerhetsstyrkor.
Statskontrollerad media hävdar att endast 2 836 personer frihetsberövades
under dessa dagar och att tio personer dödades. Enligt
människorättsorganisationer och andra ögonvittnesskildringar och trovärdiga
rapporter är det verkliga talet betydligt högre. Otaliga rapporter berättar om
tortyr av de fängslade och ett antal ytterligare dödsfall i fångenskap. Nattliga
raider och bortföranden av sådana ’oliktänkande’ som av regimen bedöms
’störa ordningen’ har fortsatt även under månaderna efter nedslaget.
Inga anklagelser har presenterats mot de som anhållits och inga löften har
givits om rättegång eller frigivning. Rapporter om dödsfall i fängelser till följd
av tortyr och allmänt usla förhållanden i fängelserna fortsätter att komma in.
Uppgifter om antalet registrerade fångar i Burma varierar, men uppskattas till
ungefär 4 100 av vilka omkring 1 800 är politiska fångar. Kvinnor och män
hålls som regel åtskilda i fängelserna. Mindre än tio procent av fångarna är
kvinnor.
Förhållandena i burmesiska fängelser är undermåliga. Tortyr är förbjudet i lag,
men förekommer trots detta, i vissa fall med dödlig utgång. Dödsfall till följd
av undernäring och bristfällig medicinsk behandling förekommer också. Därtill
finns rapporter om fångar som sänts till arbetsläger för att under svåra
förhållanden arbeta inom jordbruket eller inom stora infrastrukturprojekt. Det
är heller inte ovanligt att fångar tvingas arbeta som minröjare i
konfliktområden.

I maj 1999 återupptog Internationella rödakorskommittén, ICRC, sin närvaro i
landet. Till en början fungerade samarbetet väl. ICRC fick till exempel tillträde
till alla civila fängelser i landet. Under 2006 tvingades dock ICRC att mer än
halvera antalet utländska experter och kraftigt minska antalet lokalanställda.
Detta efter att ICRC:s krav på oövervakat tillträde till landets samtliga fängelser
inte tillmötesgåtts. Under 2007 har regimens restriktioner på ICRC:s arbete
fortsatt. ICRC har dock stannat i landet och kunnat fortsätta vissa program
som syftar till att stödja familjers rätt att besöka fångar och har därigenom fått
vissa informationer om förhållandena i fängelserna. Inga konkreta förbättringar
av levnadsvillkoren för fångar har kunnat noteras, även om familjer tillåtits
medföra mat och mediciner till sina anhöriga. I juni 2007 uttalade ICRC en
ovanligt öppen kritik gentemot Burma för dess misshandel av fångar och civila
och bristen på vilja att samarbeta med ICRC. Regimen svarade omedelbart
med förnekanden i ett pressmeddelande.
Människohandel är ett stort problem. Kvinnor och barn är särskilt utsatta och
det finns uppgifter som tyder på att lokala representanter för militärregimen ser
genom fingrarna med fenomenet..
4. Dödsstraff
Utdömandet av dödsstraff är fortsatt omfattande, men inga domar ska enligt
uppgift ha verkställts sedan 1988. Dödsstraff utdöms för ett antal brott,
inklusive högförräderi och mord samt för narkotikatillverkning och smuggling. 1993 antog militärjuntan en lag som ger utökade möjligheter att
utdöma dödsstraff även för andra narkotikarelaterade brott. Dödsstraff får inte
utdömas mot barn under 13 år.
Rätten att överklaga en dödsdom är lagstadgad. Under de senaste 15 åren har
regeringen beviljat amnesti sporadiskt, senast i juli 2005 då omkring 400 fångar
- flera dödsdömda - frisläpptes.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden på politiska grunder utan rättegång är vanligt

förekommande. Dessa frihetsberövanden drabbar alla, men i synnerhet den
organiserade politiska oppositionen och de etniska minoriteterna. Under och
efter septemberprotesterna frihetsberövades över tvåtusen personer. Även om
de flesta av dessa sedan släpptes, är många fortfarande fängslade och de
godtyckliga frihetsberövandena av oliktänkande fortsätter. Amnesty
International beräknar att 93 personer fängslats under november-december
2007.
Telefonavlyssningar, kontroll av inkommande och utgående e-post, samt
godtyckligt beslagtagande av bensin, livsmedel, alkohol, bilar, pengar etc. tillhör
vardagen. Av regimen tillsatta ”rapportörer” är vanligt förekommande.
Tillstånd krävs för att sova över i annat hushåll än det egna, även för
övernattning hos familjemedlemmar. Polisen genomför nattliga razzior för att
kontrollera att bestämmelserna efterlevs. Dessa razzior utnyttjades i särskilt
stor omfattande under septemberprotesterna då det tillfälliga utegångsförbudet
möjliggjorde ett stort antal nattliga raider både hemma hos familjer och i
munkkloster. Många rapporter har inkommit om bortföranden, misshandel
och skadegörelse under dessa raider.
Restriktioner förekommer både vad gäller inrikes- och utrikesresor. För
personal verksam inom FN och andra internationella organisationer krävs
sedan slutet av 2005 tillstånd samt tre veckors varsel för inrikesresor utanför
Rangoon. Vägspärrar och kontroller är vanliga i stora delar av landet. Vissa av
landets gränsområden, samt de områden som präglas av väpnad konflikt, är
helt stängda för besökare. Efter septemberprotesterna märktes en ytterligare
åtstramning vad gäller visum in till Burma och beviljandet av resetillstånd
inom landet. .
Medborgare har möjlighet att få pass som gäller upp till ett år, varefter en ny
passansökan måste lämnas in. Under de senaste åren har kvinnor som reser
ensamma fått allt svårare att erhålla pass. Den officiella förklaringen är att
regimen på detta sätt vill motverka handel med kvinnor. Rapporter har
inkommit om svårigheter för vissa burmesiska medborgare att få pass och

kunna resa ut ur landet efter septemberprotesterna.
NLD:s partiledare Aung San Suu Kyi och NLD:s vice ordförande U Tin Oo
sitter sedan många år i husarrest. Aung San Suu Kyi fick sin husarrest förlängd
med ytterligare ett år i maj 2007. Även U Tin Oo fick i februari år 2007 sin
husarrest förlängd.
Till följd av internationella reaktioner och FN:s ansträngningar genom
sändebudet Ibrahim Gambari, tillsatte regimen i november en officiell medlare
med uppgift att underlätta samtal mellan Aung San Suu Kyi och regimen.
Denne medlare, minister Aung Kyi, har också träffat Aung San Suu Kyi vid
upprepade tillfällen. Hon har också fått tillfälle att träffa och samtala med
personer ur den högsta militära ledningen och lämna en offentlig, personlig
deklaration i slutet av året där hon bland annat bekräftar sitt stöd för NLD och
välkomnar en dialog med regimen. Ännu har dock inte Aung San Suu Kyi
rapporterat om några konkreta framsteg eller resultat av sina samtal med
medlaren.
Rätten till privat ägande är nästintill obefintlig i Burma. Lagen tillåter inte privat
ägande av mark, utan tillåter endast olika former av marknyttjande.
Tvångsförflyttning är vanligt förekommande i landet, antingen på politiska eller
ekonomiska grunder. Särskilt i etniska minoritetsområden har militärjuntan satt
tvångsförflyttning i system.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet är inte självständigt i förhållande till den verkställande
makten. Militärjuntans högsta ledning utser medlemmarna i den högsta
domstolen, vilka i sin tur utser övriga domare efter godkännande från
militärjuntan. Militära domstolar finns, men de dömer inte i civila mål. Rätt till
advokat, respekteras generellt sett i vanliga brottsmål, men inte i politiska mål
som militärregimen bedömer som extra känsliga. Politiska rättegångar hålls
bakom stängda dörrar. Trovärdiga rapporter gör gällande att militärregimen
själva formulerar domar i politiska mål, oberoende av de bevis som

presenterats.
Militärregimen fortsätter att regera genom dekret, vilket gör att den inte är
bunden av några författningsenliga krav på rättvisa och opartiska rättegångar.
Tecken tyder på att militärregimen genomfört en kampanj för att avlägsna de
återstående oberoende advokater som finns i landet och som kan lämna råd till
oppositionen. Det finns inte någon formell skillnad mellan mäns och kvinnors
tillgång till rättsväsendet.
Under 2007 återupprättade ILO i överenskommelse med regimen en
mekanism för hanteringen av anmälningar om tvångsarbete. En dialog har
också öppnats mellan regimen och FN:s generalsekreterares särskilde
representant för barnsoldater för att diskutera det växande problemet med
barnsoldater i Burma.
7. Straffrihet
Korruptionen inom både polis och rättsväsende är omfattande, liksom i
samhället i stort. Enligt organisationen Transparency Internationals rankning år
2007 har Burma sjunkit ner till allra sista plats av 179 länder. Den omfattande
korruptionen, tillsammans med regimens bristande respekt för mänskliga
rättigheter, medför att straffriheten i landet är utbredd, framförallt för brott
utförda av företrädare för myndigheter, polis och militär.
Vissa framsteg har dock gjorts under året vad gäller anmälningar om
tvångsarbete och ansträngningarna för att hejda det växande problemet med
barnsoldater.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediafrihet saknas helt i Burma. Organisationen Reportrar utan
gränser rankade år 2007 Burmas press- och mediafrihet som världens sjätte
mest restriktiva. Militärregimens dekret från 1996 förbjuder alla tal och
uttalanden som kan ”undergräva nationell stabilitet”.
I syfte att isolera befolkningen från impulser och idéer från omvärlden

försvåras mottagning av sändningar från utlandet. För tillgång till internet,
innehav av parabolantenn, mobiltelefon, fax och annan elektronisk
kommunikationsutrustning krävs tillstånd från regeringen som få, förutom
större hotell och företag, har råd att betala. Tillgång till internet och även
internetkaféer finns dock, framförallt i de större städerna, men tillgängligheten
till webben begränsas av censur. E-posttrafiken är kontrollerad och regimen
gör sitt bästa för att blockera tillgång till hemsidor som Hotmail, Yahoo och
Gmail. I takt med att internetanvändandet breder ut sig hittas dock vägar runt
censuren. Innehav av oregistrerad telefon, fax eller datormodem är straffbart
med fängelse som påföljd. Ett inhemskt mobiltelefonnät finns sedan ett fåtal år
tillbaka, men kan endast nyttjas av ett mindre antal personer som har råd att
betala de 2 500 - 3 000 dollar som en mobiltelefon kostar. I många delar av
landet finns ingen mobil täckning överhuvudtaget. För närvarande finns
exempelvis inga mobila operatörer i den nya huvudstaden, Nay Pyi Daw.
Under septemberprotesterna tog det bara myndigheterna några dagar att helt
stänga av möjligheten att ringa och ta emot samtal från internationella
mobiltelefoner samt stänga all tillgång till internet. Internationella mobiler kan
fortfarande inte användas i Burma och satellittelefoner är förbjudna.
Regimen kontrollerar till fullo massmedia och förhandscensurerar godtyckligt.
Förutom de regimtrogna dagstidningarna Myanmar Times och New Light of
Myanmar finns sedan några år tillbaka ett tiotal veckotidningar. Dessa
genomgår dock sträng censur och tenderar att undvika att skriva om
inrikespolitiska frågor. Vissa utländska dagstidningar går att finna på större
hotell.
Tre statliga TV-kanaler finns. Tillgång till utländska kanaler finns för dem som
har råd att betala licens för parabolinnehav, men även dessa censureras. Radio
är den vanligaste källan till information för det största antalet invånare. Flera
utländska radiostationer, inklusive BBC och Democratic Voice of Burma har
sändningar i Burma och når enligt uppgift ungefär en tredjedel av
befolkningen. Det finns uppgifter om att regimen till en följd av
septemberprotesterna nu kraftigt försvårat tillgången till paraboler och att

vanliga burmeser får allt mindre möjlighet att tillgodogöra sig internationella
nyheter.
Föreningsfriheten, liksom mötesfriheten, är kraftigt beskuren. För
utomhusmöten med mer än fem deltagare krävs tillstånd, en regel vars
efterlevnad säkerställdes med kraftigt våld under septemberprotesterna.
Personer som uttrycker regeringskritiska åsikter riskerar att arresteras och
fängslas som påföljd. Många framstående författare och journalister sitter i
fängelse. Enstaka gånger rapporteras om att personer trotsar förbundet för att
samlats för att vädja om fred och försoning.
Ett mindre antal så kallade massorganisationer med starka band till regimen
finns i landet. Ett litet, men ökande, antal lokala enskilda organisationer finns
också och tolereras av regimen så länge som de arbetar inom ”opolitiska
områden” som hälsa, kultur eller miljö. Situationen för internationella
organisationer och FN-organ verksamma i Burma har förvärrats under 2007.
Ökade reserestriktioner inom landet har gjort att många av dessa organisationer
har fått svårare att genomföra sitt arbete. Framförallt är det svårt för utländska
experter att få tillträde till pågående projekt.
Fackföreningar är inte för
bjudna enligt lag, men inga oberoende fackföreningar
tillåts i praktiken verka.
Oppositionspartiernas möjligheter att bedriva politisk verksamhet är ytterst
begränsade. Oppositionen saknar publiceringsrätt, måste ha tillstånd för att
hålla möte och har inte tillgång till några telekommunikationer utöver telefon.
Det största oppositionspartiet, National League for Democracy (NLD) har
tillåtits hålla sitt huvudkontor i Rangoon öppet, fram tills septemberprotesterna
då kontoret stängdes. Denna åtgärd har, tillsammans med andra försök att slå
ut NLD:s lokala strukturer, bidragit till att kraftigt försvåra partiets möjligheter
att verka.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Burma är formellt en förbundsstat med sju delstater för de nationella
minoriteterna och sju regioner där den dominerande gruppen burmaner bor.
Formellt har minoriteterna rätt till visst självstyre, men i praktiken tillämpas
inte lagen. Sedan 1962 styrs landet av en militärjunta, sedan 1997 kallad State
Peace and Development Council (SPDC). Den författning som infördes 1974,
avskaffades år 1988. Ordförande för militärjuntan är sedan 1992 general Than
Shwe. Inga kvinnor ingår i regeringen.
Efter år av militärdiktatur skedde en tillfällig politisk öppning under 1990 då
fria och allmänna val hölls. Omkring 90 partier deltog i valet, som bedömdes
som rättvist. Rösträkningen visade att det största oppositionspartiet National
League for Democracy (NLD) vunnit valet, men resultatet ogiltigförklarades av
militärregimen. Parlamentet har sedan dess aldrig givits möjlighet att
sammanträda. Sju partier finns registrerade, men all opposition undertrycks.
NLD:s politiska ledare Aung San Suu Kyi fängslades 1989, och har sedan dess
tillbringat tolv år i husarrest. I maj 2007 förlängdes hennes arrest med
ytterligare ett år.
Regimen presenterade i augusti 2003 en ”vägkarta mot disciplinerad
demokrati” som bland annat innebar att ett nationalkonvent skulle inkallas för
att skriva en ny grundlag som ska antas genom en folkomröstning. Processen
saknar trovärdighet och bojkottas av NLD och delar av landets etniska
minoriteter. Konventets arbete har pågått i fjorton år och avbrutits flera gånger
men avslutades den 3 september 2007. Nästa steg i vägkartan är upprättande av
en ny grundlag, vilket från officiellt håll beräknas ta närmare två år.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Burma har ratificerat två av ILO:s åtta konventioner om mänskliga rättigheter:
nummer 29 om tvångsarbete och nummer 87 om föreningsfrihet och skydd för
organisationsrätten. Fria fackföreningsrörelser existerar dock inte. Brott mot
föreningsfriheten och arbetstagares rättigheter har påtalats av ILO vid flera
tillfällen. Rapporter under 2007 vittnar om att tvångsarbete är vanligt

förekommande.
Militären använder sig av tvångsarbete för att transportera materiel, bygga
militärförläggningar och vägar, framförallt i etniska minoritetsområden. Unga
kvinnor tvångsrekryteras för att tvätta, laga mat och utföra sexuella tjänster.
Tvångsarbete förekommer även för kommersiella ändamål. Stora vägbyggen,
industriområden och turistutvecklingsprojekt har genomförts med
tvångsarbete. Det är framförallt de etniska minoriteterna, fångar, men även
barn (vissa så unga som fem år) som tvingas till tvångsarbete. Tvångsarbete i
kommersiellt syfte har dock minskat starkt sedan ILO ingrep 2002 . I viss
utsträckning har det ersatts av tvångsuttaxeringar i natura av till exempel livsoch
drivmedel. Karen State, Rakhine State och Chin State liksom Pegu
Division, Tennasserim Division och Sagaing Division är särskilt drabbade.
ILO öppnade ett kontor i Rangoon i maj 2002, vilket har bidragit till att
uppmärksamma och följaktligen minska förekomsten av tvångsarbete i landet.
Möjligheten för enskilda att rapportera fall av tvångsarbete till ILO-kontoret
fanns fram till i maj 2005, då militärjuntan kungjorde att alla anmälningar om
tvångsarbete skulle undersökas och att den som framförde anmälan skulle
ställas inför rätta Samma år försvårade regimen också kraftigt ILO:s
möjligheter att bedriva verksamhet inne i landet och ILO:s representant i
Burma utsattes för upprepade dödshot. I mars 2005 uppmanade
organisationen därför sina 175 medlemsländer att åter igen se över sina
relationer med Burma. I oktober 2005 skickade ILO en delegation för att
undersöka hur landet levde upp till de båda ratificerade ILO-konventionerna.
Sedan dess har läget gradvis förbättrats något, och under 2007 träffades åter en
överenskommelse mellan ILO och regimen om en mekanism för att rapportera
tvångsarbete. Genomförandet av mekanismen började omedelbart och
burmesiska myndigheter har också utrett de fall som rapporterats från ILO. I
maj 2007 hade ILO-kontoret i Rangoon redan mottagit 23 anmälningar.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
För större delen av befolkningen är tillgången till hälsovård mycket begränsad,

i synnerhet på landsbygden. Regeringens totala budget för den civila
hälsovården uppgick år 2004 till endast 0,4 procent av BNP. Inga nya siffror
har kunnat tas fram, men inget tyder på att prioriteringarna förändrats
nämnvärt. Det råder en omfattande brist på läkemedel och de som finns är ofta
av dålig kvalité eller för gamla. I hela landet finns endast ett fåtal kvalificerade
psykiatriker och psykologer och de psykiskt funktionshindrades situation är
mycket svår. Till skillnad från den övriga befolkningen har anställda inom
militären och deras familjer tillgång till specialsjukvård. Medellivslängden för
kvinnor är 56 år och för män 62 år.
Enligt en rapport från WHO år 2005 lider ungefär 15 procent av barnen i
landet av brist på mat och ungefär en tredjedel lider av undernäring. Nyare
siffror saknas. Förekomsten av multiresistent TBC har stigit från 1,4 till 4
procent av befolkningen under de senaste åren och hälften av alla malariafall i
Sydostasien återfinns i Burma. Dessa sjukdomar utgör tillsammans med
hiv/aids de främsta dödsorsakerna i landet.
Enligt UNAIDS var minst 620 000 personer i Burma smittade med hiv/aids år
2005. I undersökningar av gravida kvinnor har dock andelen smittade gått ner
från 2,2% år 2000 till 1,5% 2006, även om siffran bland högriskgrupper är
betydligt högre. Militärregimen erkänner inte officiellt storleken på Burmas
hiv/aids-problem, men är nu införstådd med internationella humanitära
insatser mot sjukdomen och samarbetar enligt uppgift med dessa i ökad
omfattning. Tillgången till mediciner och sjukvård är för närvarande mycket
begränsad.
Humanitära insatser från omvärldens sida hindras fortfarande av bland annat
logistiska svårigheter och reserestriktioner.
12. Rätten till utbildning
Militärjuntan har länge försummat utbildningsområdet. Skolundervisningen är
dock obligatorisk och avgiftsfri där den finns att få.
Närmare 40 procent av alla barn går inte i skola. I landsbygdsområdena går

enbart 22 procent av barnen färdigt grundskolans fjärde klass. Många föräldrar
har inte råd att betala de extra avgifter som skoluniform och läroböcker kräver.
Den officiella läs- och skrivkunnigheten var 85 procent år 2005, men enligt
Unicef är den verkliga siffran närmare 60 procent. Undervisningen är
undermålig, och de elever som har råd tar därför ofta privatlektioner på kvällar
och helger.
Militärjuntans förföljelse av oliktänkande har gjort att många av landets främsta
lärare och akademiker sitter fängslade. För anställda inom armén finns särskilda
mellanstadie- och högstadieskolor. Skolor (med undantag för
lågstadieundervisning) och universitet var av politiska skäl stängda under långa
perioder efter studentupproret år 1988. I juli 2000 öppnades vissa universitet
och högskolor igen efter att militärregimen vidtagit ett antal åtgärder för att se
till att nya studentdemonstrationer inte skulle bryta ut. Könsfördelningen vid
universiteten är 49 procent för män och 51 procent för kvinnor vilket
motsvarar befolkningsstrukturen i landet.
Internationella organisationer är djupt oroade över att den uteblivna tillgången
på utbildning och undervisning under stora delar av 1990-talet har lett till en
”förlorad generation” personer som i brist på grundläggande utbildning blir
lätta offer för rekrytering till militären, sexindustrin eller annat tvångsarbete.
Som en framgång måste dock noteras att information om barnets rättigheter
och hiv/aids numera finns inskrivet i läroplanen, detta bland annat efter
påtryckningar från UNICEF.

Regimens väpnade nedslag mot demonstrationerna i september och den
enorma mediala uppmärksamhet som följde har lett till ytterligare nedgång i
ekonomin, då turistnäringen fick kraftigt bakslag. Minst hälften av den halv
miljon människor som arbetar inom turistnäringen beräknas ha förlorat sina
jobb. Ingen statistik finns tillgänglig om på vilket sätt tidigare och ökade
sanktioner från bland annat USA och EU påverkar ekonomin och
civilbefolkningens levnadsstandard.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnokonventionen (CEDAW) är tillsammans med Barnkonventionen (CRC)
de enda två centrala konventioner som Burma ratificerat. Kvinnor har av
tradition en relativt god ställning inom äktenskapet. Som gift behåller kvinnan
sitt eget namn och har ofta stort inflytande över familjens ekonomi. Lika
rättigheter för män och kvinnor gäller vid skilsmässa och arrangerade
äktenskap förekommer inte längre. Det finns två så kallade massorganisationer
The Myanmar Women’s Affairs Federation och The Myanmar Maternal and
Child Welfare Association som arbetar för att förbättra kvinnors
levnadsbetingelser.
Det finns också en nationell kommitté för kvinnofrågor. Inga oberoende
kvinnorättsorganisationer tillåts verka.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den burmesiska ekonomin är i akut kris. Vissa bränslepriser steg med upp till
500% i augusti 2007, vilket utlöste protester över hela landet.

Kvinnlig representation i parti- och statsapparaten är låg och inga kvinnor
finns representerade på högre nivå (biträdande chef eller högre). Kvinnor får
inte heller samma lön som män för likvärdigt arbete. Våldtäkt är förbjudet
enligt lag, men våldtäkt inom äktenskapet täcks inte av lagen.

Den växande och alltmer utbredda fattigdomen har ökat i takt med vanskötseln
av ekonomin. Arbetslösheten växer och endast en bråkdel av landets allt
mindre statskassa går till insatser inom hälso- och utbildningsområdet. De
försämrade levnadsvillkoren för befolkningen har hittills endast lett till
begränsade motåtgärder från regeringens sida.

Ett okänt antal kvinnor tvingas varje år över gränsen mot Thailand, Kina,
Bangladesh och Indien för att arbeta inom sexindustrin. Endast ett fåtal av
dessa har hittills kunnat återvända. Vissa åtgärder från regimens sida har dock
vidtagits på senare år för att motverka problemet. I september 2005 antog
Burma en ny lag som förbjuder människohandel. Det maximal straffet för

individer som bedriver handel med kvinnor, ungdomar och barn är enligt
denna lag livstids fängelse. För handel med män är straffet max tio år.
De sex Mekongländerna Burma, Kambodja, Kina, Laos, Thailand och Vietnam
undertecknade i oktober 2004 ett avtal om regionalt samarbete mot
människohandel. Avtalet är det första i sitt slag i Asien och Oceanien. Avtalet
hänvisar till riktlinjer för arbetet mot människohandel som tagits fram av FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter och utgår ifrån att personer som
utsatts för människohandel ska betraktas som offer och inte som illegala
invandrare.
Statligt sanktionerat våld mot kvinnor fortsätter att vara ett allvarligt problem.
Kvinnor tillhörande de etniska minoriteterna utsätts inte sällan för olika typer
av tvångsarbete. Rapporter om våldtäkter utförda av arméförband
förekommer. Förövarna straffas sällan.
Prostitution är förbjudet enligt lag och maximistraffet är tre års fängelse. Under
de senaste åren har prostitutionen i de stora städerna och i gränstrakterna ökat,
alternativt blivit mera synlig.
15. Barnets rättigheter
Burma har ratificerat barnkonventionen, men nationell lagstiftning lever inte
upp till konventionens krav. En handlingsplan har tagits fram, men har inte till
fullo implementerats. Vissa åtgärder om förändrad lagstiftning har tidigare
aviserats men hade under 2007 ännu inte verkställts.
Landets lagstiftning anger begränsningar i fråga om barnarbete, men
omfattande barnarbete förekommer fortfarande runt om i landet. Gatubarn är
också vanligt förekommande. Den höga arbetslösheten och fattigdomen gör att
många barn tas ur skolan för att bidra till hushållet genom att tigga eller arbeta.
Det finns lagar som förbjuder barnprostitution och barnpornografi.
Barnprostitution förekommer dock, särskilt i storstäderna samt i gränstrakterna
mot Thailand. En omfattande handel sker med unga flickor som sänds över

gränsen. Rapporter från Thailand gör gällande att handeln med barn har ökat
på grund av att förekomsten av hiv/aids i regionen gör att allt fler män söker
sig till yngre prostituerade.
Enligt Human Rights Watch har den burmesiska armén högst andel
barnsoldater i världen. Av den totala militära styrkan på ungefär 350 000
personer, uppskattas ungefär 20 procent, eller 70 0000 personer, vara
minderåriga. Den officiella minimiåldern för rekrytering är 18 år, men
rekrytering av minderåriga uppges underlättas på olika sätt, bland annat genom
att man ändrar ålder i födelsebevisen. Barnsoldaterna, en del av dem så unga
som elva år, tvingas utöva de värsta formerna av misshandel och övergrepp,
inklusive avrättningar och massakrer. De rekryteras vid busshållplatser och
tågstationer och hotas med våld och fängelse om de inte går med i armén. Det
rapporteras även om barn som dödats då de försökt att fly. Även bland de
etniska minoriteternas gerillaförband uppges det finnas barnsoldater.
Burma har satt upp en nationell kommitté för avskaffandet av barnsoldater. Ett
litet antal barn under arton år har återförts till sina föräldrar men lite har gjorts
för att komma tillrätta med problemet på ett mer systematiskt sätt och ställa de
skyldiga inför rätta. Under 2007 inleddes en dialog med FN:s
generalsekreterares representant för frågan om barnsoldater.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det finns omkring 150 olika minoritetsgrupper och ursprungsfolk i Burma,
varav de största är shan, karen och arkaneser, chin, kachin, karenni och mon.
Två tredjedelar av befolkningen är etniska burmaner. Burmanerna är
buddhister, medan flera av minoritetsfolken är kristna eller muslimer. Bland de
inflyttade minoriteterna märks framförallt kineser och indier, som tillsammans
dominerar affärslivet.
Minoriteterna saknar politiskt och ekonomiskt inflytande i samhället. Trots
deras antal har marginaliseringen av dem ökat liksom motsättningarna mellan

dem och militärjuntan (som består av etniska burmaner). Deras möjligheter att
bevara sin etniska särart har medvetet försvårats av myndigheterna. De har till
exempel inte rätt till egna skolor och tillåts bara tala sitt eget språk inom
hemmet.
Principen om nationens oupplöslighet leder till svåra trakasserier av de etniska
minoriteterna. Under de senaste åren har flertalet av de värsta våldsamheterna
och brotten mot de mänskliga rättigheterna i landet rapporterats från etniska
minoritetsregioner, speciellt från Karen State och Shan State. Olika
konstellationer av befrielserörelser bedriver väpnad kamp för någon form av
självstyre och landet har befunnit sig i inbördeskrig under hela sin moderna
historia. De etniska grupper som slutit stilleståndsavtal med regimen har
visserligen erkänts intern autonomi men under förhållanden som uppmuntrat
narkotikahantering, vapenhandel och illegal ädelträavverkning.
Burma är ett multireligiöst land men med en historia av religiösa slitningar.
Dessa slitningar har ända sedan självständigheten1948 förvärrats genom att
religionen utnyttjas i politiska syften. Det finns ingen statsreligion, men
militärregimen förespråkar majoritetsreligionen, theravadabuddhism, och
begränsar tidvis utövandet av andra religioner, bland annat genom att förhindra
att kyrkor och moskéer byggs.
Uppgifter om religiös förföljelse, bland annat i norra Rakhine State,
förekommer då och då. Muslimerna i västra Burma saknar fullständiga
medborgerliga rättigheter. Bland annat har de inte tillåtelse att gifta sig och
många beger sig därför över gränsen mot Bangladesh för att där ingå
äktenskap.
Det finns få icke-buddhister eller etniska minoriteter på högre poster inom den
civila förvaltningen och inom militären. Religiösa sammanslutningar, inklusive
de buddhistiska, utsätts dock för kontroll och förföljelse, liksom övriga
organisationer i samhället. Under och efter de stora demonstrationerna i
Rangoon och andra delar av landet bortfördes hundratals – enligt vissa

uppgifter tusentals – munkar och deras kloster vandaliserades.
Det så kallade nationalkonventet, sammankallat av regimen, har under de
fjorton år det pågick (fram till september 2007) haft till uppgift att slå fast
principer för den kommande nya grundlagen. Tretton av de etniska grupper
som slutit vapenstillestånd med militären har föreslagit att konstitutionen ska
innehålla principer som skyddar rättigheter för etniska minoriteter. Förslagen
har dock inte hörsammats.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjudet enligt lag, och är ett tabubelagt område som inte
är föremål för någon offentlig diskussion. Inga uppgifter har dock kunnat
inhämtas som tyder på att homosexuella, bisexuella eller transexuella personer i
praktiken utsätts för systematisk diskriminering och förföljelse, utöver vad som
drabbar befolkningen i allmänhet. Internationella organisationer som driver
dagcenter för homosexuella män i huvudstaden Rangoon uppger att de kan
verka relativt fritt utan inblandning av lokala myndigheter.
18 Flyktingars rättigheter
Burma har inte anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention.
Hundratusentals personer har flytt landet under senare år som en följd av
ekonomiska svårigheter, väpnade konflikter, regelrätta övergrepp och
systematisk diskriminering. Ingångna överenskommelser om vapenvila mellan
regeringstrupper och de flesta minoritetsfolken har visat sig vara mycket
bräckliga.
Det finns idag ungefär 150 000 karen-, mon- och karenniflyktingar i
flyktingläger i Thailand, där de vistas utan möjligheter att återvända under
rådande omständigheter. Förutom dessa beräknas upp till två miljoner
burmeser leva som migrantarbetare i Thailand utan vare sig flyktingstatus eller
medborgarskap.
Mottagningssystemet för återvändande rohingyaflyktingar (muslimer) från
Bangladesh har skötts av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) i Burma med

viss assistans av lokala myndigheter. Omkring 236 000 rohingyas har
repatrierats av UNHCR fram till 2005. Under 2006 och 2007 återsändes inga
flyktingar till Burma. UNHCR och UNDP samarbetar för att underlätta deras
återintegrering. De omfattande kränkningarna av mänskliga rättigheter, som
var den underliggande orsaken till att rohingyasgrupper flydde i början av
1990-talet, fortsätter men går i vågor. Vid en nyregistrering som gjordes i
flyktinglägren i Bangladesh år 2006, fanns 28 000 rohingyas som väntade på
att få återvända. . Antalet som bor utanför lägren och därför saknar
flyktingstatus är svårt att fastställa på grund av svårigheter att få tillträde till
områdena samt hög in- och utflyttning men beräknas uppgå till cirka 50 000.
Det finns osäkra uppgifter om att mer än en halv miljon internflyktingar
uppehåller sig i framförallt Shan State, Karen State och Tenasserim Division i
östra Burma. r. Många internflyktingar har tvingats fly undan väpnade
konflikter och sammandrabbningar. Andra har tvångsförflyttats av armén till
byar som armén kan kontrollera. Majoriteten av internflyktingarna, som uppges
leva under alarmerande förhållanden, går för närvarande inte att nå med
humanitära hjälpinsatser. De tvingas inte sällan till tvångsarbete, de får
eventuella tillgångar konfiskerade och saknar tillgång till utbildning och
hälsovård. Barnadödligheten och undernäringen uppges vara dubbelt så hög i
denna grupp än för genomsnittet i landet.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen lagstiftning som skyddar personer med funktionshinders
åtnjutande av mänskliga rättigheter eller tillgång till statlig service, även om det
finns uppgifter om att ett lagförslag förbereds.
I landet finns tre statliga blindskolor, två dövskolor samt fyra skolor för
rehabilitering av vuxna och barn. Skolorna är dock kraftigt underfinansierade.
Utanför städerna skadas omkring 1 500 individer, varav många barn, varje år av
det stora antal landminor som finns spridda i nio av landets fjorton stater och
regioner. Militärer som skadats i tjänst erhåller statligt stöd i form av finansiell
ersättning eller arbete inom förvaltningen. I princip har även civila tjänstemän
möjlighet till en mindre finansiell ersättning vid funktionshinder i form av

skattefria stipendier. I verkligheten är dock personer med funktionshinder svårt
diskriminerade i fråga om socialt anseende, utbildning och arbete. Många lever
i fattigdom och är oftast helt beroende av sin familj för att överleva.
Ett mindre antal lokala och internationella enskilda organisationer försöker på
olika sätt underlätta de funktionshindrades levnadsbetingelser.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende inhemska organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna
tillåts inte. Någon dialog mellan militärjuntan och de internationella
organisationer som påtalar brott mot de mänskliga rättigheterna i landet
förekommer inte.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Företrädare för FN och EU, liksom lokalt ackrediterade diplomater, tar vid
samtliga möten med företrädare för regimen upp frågor som rör de mänskliga
rättigheterna. Försöken till dialog har dock oftast mötts med en avvisande
retorik. Informella konsultationer och informationsutbyte i frågor som rör de
mänskliga rättigheterna förekommer löpande inom EU-kretsen. Härutöver förs
samråd mellan ambassader och internationella organisationer där möjliga och
lämpliga handlingsåtgärder diskuteras.
Frågor om mänskliga rättigheter är ett centralt inslag i Sveriges Burmapolitik,
såväl multilateralt som inom EU. Vid kontakt med företrädare för regeringar i
regionen tar Sverige upp situationen för mänskliga rättigheter i landet. Sverige
var under elva år initiativtagare till den resolution som FN:s generalförsamlings
tredje utskott har tagit om mänskliga rättigheter i Burma. Detta ansvar ligger
nu sedan år 2001 på EU.
Såväl Sverige som EU har riktat stark kritik mot regimen för den bristande
respekten för mänskliga rättigheter i Burma. EU har genom den så kallade
gemensamma ståndpunkten om Burma infört en rad riktade sanktioner mot
landet. Förstärkta sanktioner infördes till följd av militärens brutala nedslag

under och efter septemberprotesterna och ett antal fördömande EUdeklarationer
och uttalanden gavs under senare delen av året. I november
utsågs ett särskilt EU-sändebud för Burma, Piero Fassino, vars främsta
uppgifter är att koordinera EU:s ansträngningar att åstadkomma positiv
förändring i Burma och stödja FN-processerna genom Ibrahim Gambari och
Sergio Pinheiro. Målsättningen med EU:s politik är att förmå regimen att
respektera de mänskliga rättigheterna och snarast inleda en dialog med
oppositionen om en återgång till demokrati i landet.
Sveriges stöd till insatser för mänskliga rättigheter i Burma inriktar sig framför
allt på stöd till exilgrupper och burmesiska flyktingar i Thailand. Visst stöd
kanaliseras också via svenska frivilligorganisationer till aktiviteter även inne i
Burma. Huvudsakliga större insatser inne i Burma är stöd till den så kallade
3D-Fonden (Three Diseases Fund) för bekämpande av hiv/aids, TBC och
malaria, UNDP:s landsbygdsutvecklingsprogram, stöd till UNAIDS samt stöd
till ICRC. Under senare delen av 2007 ökades det svenska stödet till Burma
med cirka tio procent. Syftet var att den humanitära situationen för Burmas
folk inte ska tillåtas förvärras ytterligare efter septemberprotesterna.

Sydasien.

Mänskliga rättigheter i Filippinerna 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna har utvecklats i positiv
riktning sedan revolten mot president Marcos militärdiktatur i mitten på 1980talet. En växande urban och politiskt sofistikerad medelklass, en generellt sett
hög utbildningsnivå och en omfattande press- och tryckfrihet är faktorer som
verkat pådrivande. Idag kan regeringskritiska enskilda organisationer i allt
väsentligt verka utan inskränkningar. Samtidigt utgör korruption, fattigdom
och ojämn fördelning av resurser, politiskt inspirerat våld och statens oförmåga
att effektivt bekämpa den organiserade brottsligheten svåra hinder på vägen
mot ökad respekt för mänskliga rättigheter.
Särskilt besvärande är det politiska våldet. De senaste åren har antalet
utomrättsliga avrättningar och ofrivilliga försvinnanden ökat. I flera fall har
militären pekats ut som förövare. Såväl nationella som internationella
rapporter hävdar att militären använder tortyr, försvinnanden och
utomrättsliga avrättningar systematiskt för att nå sina mål i kriget mot
kommunistgerillan. Det är främst vänsteraktivister, mänskliga
rättighetsaktivister och fackföreningsledare som drabbas. I samband med val
till kongressen i maj 2007 uppges cirka 120 personer ha dödats.
Det har också förekommit rapporter om trakasserier, vräkningar och även
mord i samband med att fattiga bönder försöker hävda sina rättigheter till land
i samband med den pågående jordbruksreformen.
Övergrepp på de mänskliga rättigheterna förekommer också i samband med
konflikten i Mindanao. I Davao finns uppgifter om speciella så kallade
dödspatruller vars aktioner riktar sig mot kriminella, gängmedlemmar och
gatubarn. Över 500 personer beräknas ha fått sätta livet till sedan 1998.
Utvecklingen för de ekonomiska och sociala rättigheterna är svårbedömd.

Andelen filippiner som är undernärda har minskat men själva antalet har ökat. I
förhållande till FN:s milleniemål har Filippinerna en generellt sett god
utveckling. På jämställdhetsområdet och vad gäller barnadödlighet har man
nått längre än målsättningen. På miljö- och utbildningsområdena har
utvecklingen stagnerat. Trots en del positiva framsteg är fattigdomen
fortfarande omfattande. En omfattande sexindustri och fyra miljoner
barnarbetare är bevis på att stora delar av befolkningen befinner sig i en
ekonomiskt sårbar situation. I de snabbt växande städerna blir slumområdena
allt större. Tillgången till utbildning och hälsovård reduceras eftersom många
lärare och sjuksköterskor av ekonomiska skäl arbetar utomlands.
På den positiva sidan kan framhållas att Filippinerna avskaffade dödsstraffet i
juni 2006, samt att antalet barn i fängelse har minskat sedan en ny lag trädde i
kraft samma år.
I Filippinerna finns ett antal nationella -institutioner för mänskliga rättigheter
som presidentens kommitté för mänskliga rättigheter, en särskild kommission
för mänskliga rättigheter och särskilda avdelningar för mänskliga rättigheter
hos polisen och militären. Kritiker menar att dessa institutioner mest fungerar
som en fasad och att det saknas en verklig politisk vilja att ta itu med de
problem som finns.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Filippinerna har ratificerat FN:s centrala konventioner om mänskliga
rättigheter.
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
ratificerades 1986 och dess tilläggsprotokoll om enskild klagorätt 1989.
− Tilläggsprotokollet om avskaffande av dödsstraffet undertecknades i
september 2006 efter det att dödsstraffet avskaffats i nationell
lagstiftning i juni 2006.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR) ratificerades 1974.

− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
ratificerades (CERD) 1967.
− Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) ratificerades 1981.
− Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt ratificerades av
Filippinerna år 2003.
− Filippinerna ratificerade konventionen mot tortyr (CAT) 1986 men har
inte undertecknat eller ratificerat det nyantagna fakultativa protokollet
om förebyggande av tortyr. Filippinerna har heller inte erkänt
tortyrkommitténs rätt att ta emot och granska individuella fall.
− Konventionen om barnets rättigheter (CRC) ratificerades 1990.
Protokollet om barn i väpnade konflikter ratificerades 2003 och
protokollet om handel med barn ratificerades år 2002.
− Filippinerna anslöt sig 1981 till flyktingkonventionen 1981 och det
tillhörande protokollet från 1966.
− Den, för Filippinerna, särskilt viktiga Konventionen om migrerande
migrantarbetares rättigheter ratificerades 1995.
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
(CRPD), convention on the rights of Persons with disabilities från
2006, har skrivits under men ännu inte ratificerats av Filippinerna.
Stödet är dock starkt för konventionen enligt uttalande av Filippinernas
representant till FN. Filippinerna har dock inte skrivit under
tilläggsprotokollet.

Filippinerna har undertecknat men ännu inte ratificerat Romstadgan rörande
Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC). Filippinerna har sedan 2003 ett
bilateralt avtal med USA om att inte lämna ut amerikanska medborgare till
domstolen.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Varje år sker ett stort antal utomrättsliga avrättningar och försvinnanden i
Filippinerna. Inte sällan är motiven politiska. Bedömningarna av exakt hur
många fall det rör sig om skiljer sig åt. Rapporter talar om mellan 100 – 800
utomrättsliga avrättningar under de senaste sex åren. Arroyo-administrationen
har kritiserats hårt för att inte ha angripit problemet på ett tillräckligt kraftfullt
sätt.
Enligt FN:s specialrapportör för utomrättsliga, summariska och godtyckliga
avrättningar sker många av övergreppen i samband med militära operationer i
kampen mot kommunistpartiets väpnade gren. Specialrapportören
uppmärksammar även de utomrättsliga avrättningar som inträffar i konflikten
mellan jordägare och bönder i samband med genomförandet av
jordbruksreformen, samt att det finns dödspatruller i Davao som rutinmässigt
avrättar kriminella, gängmedlemmar och gatubarn, samt att övergrepp skett i
samband med konflikten i södra Mindanao.

Filippinerna har inte skrivit under konventionen för skydd av alla personer från
påtvingade försvinnanden International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance. Uttalanden i FN har dock gjorts till
stöd för konventionen.

Den statligt tillsatta ”Melokommissionen” publicerade också sin rapport om
utomrättsliga avrättningar och försvinnanden under 2007. Den konstaterar att
de utomrättsliga avrättningarna ökat under de senaste åren och rekommenderar
regeringen att förbättra möjligheterna att ställa de skyldiga inför rätta genom
bland annat striktare lagstiftning och förbättrad utredningskapacitet.

Filippinerna har kritiserats för sena och ibland uteblivna reaktioner och
rapporter som svar på FN-systemets granskningar. De senaste rapporterna
som behandlats av FN var till CEDAW-kommittén (behandlad 2006) och till
CRC-kommittén (behandlad 2005). Filippinerna kommer under 2008, som ett
av de första länderna, att granskas av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Militären och regeringen hävdar att det inte finns någon systematik i de
ouppklarade morden, att motiven till morden är av privat karaktär eller är
begångna av vänstergerillan. I de fall där brott erkänns av militär eller polis
brukar de beskrivas som undantagsfall utförda av ’odisciplinerade element’.
Denna tolkning stöds även av ”Melokommissionen”.

Offren för utomrättsliga avrättningar och försvinnanden är i huvudsak
vänsteraktivister, aktivister för de mänskliga rättigheterna, studenter, journalister,
fackföreningsledare, kyrkliga företrädare allierade med vänsterrörelsen samt
ledare för bondeorganisationer.
Den 24 oktober 2007 trädde ett nytt instrument i kraft som ska erbjuda hotade
individer och anhöriga till brottsoffer tillgång till skydd och bevismaterial.
Den filippinska konstitutionen förbjuder tortyr. Erkännanden som erhållits
genom tortyr tillmäts inget värde i domstol. Uppgifter om att medlemmar av
säkerhetsstyrkor och polis ibland använder tortyr i samband med gripanden
och kvarhållanden förekommer dock. Ett allmänt omdöme från organisationer
för mänskliga rättigheter är dock att förekomsten av tortyr och annan inhuman
behandling generellt sett minskat sedan Marcos-tiden även om vissa hävdar att
polisen använder det internationella terroristhotet som ett skäl för oacceptabla
förhörsmetoder. Det faktum att Filippinerna inte godkänt FN:s
tortyrkommittés rätt att granska individuella fall tas som intäkt av vissa
mänskliga rättighetsorganisationer för att tortyr fortfarande förekommer. Ett
lagförslag som föreskriver ett totalförbud av tortyr i alla instanser har lämnats
in till kongressen och senaten, men beslut har ännu inte fattats.
Förhållandena i landets fängelser är mycket svåra med usla sanitära villkor,
dålig och otillräcklig kost samt överbeläggning. De intagna tvingas sova i skift
på grund av bristen på sängplatser. Ofta hålls inte kvinnor och män i skilda
avdelningar och övergrepp mot kvinnor är vanligt förekommande. Trots att
det sedan i juni 2006 är olagligt att placera barn under femton år i fängelse,
hålls minderåriga fortfarande fängslade på många av landets anstalter.
Tillgången på undervisning för dessa barn är nästintill obefintlig.
Häktade personer, i huvudsak fattiga, kan få tillbringa flera år i fängelse i
avvaktan på rättegång på grund av det överbelastade och ineffektiva
rättssystemet. Det har förekommit att personer med dålig hälsa inte överlevt
ett kortare straff/häktning.

Diplomatisk personal, internationella Röda Korset och representanter för
internationella grupper för de mänskliga rättigheterna har fritt tillträde till
landets fängelser.
4. Dödsstraff
I juni 2006 röstade senaten och representanthuset med överväldigande
majoritet för ett avskaffande av dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det är enligt filippinsk lag förbjudet att arrestera misstänkta utan en
underskriven häktningsorder. Två viktiga undantag finns emellertid: brott som
bevittnas av en polis i tjänst kvalificerar för arrestering utan häktningsorder. En
person som misstänks för delaktighet i upprorsverksamhet kan, även om
händelsen ligger flera år tillbaka i tiden, när som helst arresteras utan att en
domstol behöver bedöma om bevisunderlaget är tillräckligt. I fall där
häktningsorder inte utfärdats och där utredningsprocessen är summarisk, löper
den häktade risk att frihetsberövas under lång tid innan anklagelserna granskas
av en oberoende domstol.
Det förekommer en stor mängd ofrivilliga försvinnanden. Ett lagförslag som
förordar en kriminalisering av påtvingade försvinnanden behandlas nu i
kongressen och senaten.
Rörelsefriheten för filippiner är i stort sett god. Filippinerna är ett av de länder
i världen som har störst migration. Varje år beräknas drygt 1.2 miljoner
filippiner arbeta utomlands. Den filippinska regeringen har skapat ett
omfattande regelverk och institutioner för att stödja migrantarbetarna.
Filippinerna antog 2007 en ny anti-terroristlag,. Den har kritiserats av bland
annat Human Rights Watch för att innehålla formuleringar som är alltför vaga
och straff som är alltför hårda. Man varnar för att lagen kan användas i andra
syften än att bekämpa terrorister.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Den filippinska författningen gör en klar åtskillnad mellan den verkställande,
lagstiftande och dömande makten. Domstolarna är självständiga i förhållande
till den politiska makten och domslut som går emot presidenten och regeringen
förekommer regelbundet. Högsta domstolen granskar och övervakar att
konstitutionen följs. Dess prestige har ökat under senare år, bland annat efter
riksrättsmålet mot dåvarande presidenten Estrada som dömdes till 20 år i
fängelse. Estrada blev benådad endast ett par veckor senare av president Gloria
Macapagal Arroyo.
Presidenten utser domare i alla nivåer av rättsväsendet efter förslag från ett råd
bestående av framstående jurister och politiker från kongressen.
Det finns en självständig ombudsmannainstitution efter svenskt mönster med
uppgift att granska allmänhetens klagomål mot företrädare för statliga
myndigheter. Myndigheten har även initiativrätt och rätt att väcka åtal. Vanligtvis
inriktar sig ombudsmannen på korruptionsanklagelser, men på senare tid
har även våldtäkter och politiskt motiverade mord blivit föremål för
ombudsmannens utredningar.
Det filippinska rättsväsendet har stora korruptionsproblem. Oberoende
utredningar visar på oräkneliga fall där den dömde inte fått en korrekt
rättsprocess. Bristande kapacitet i rättsväsendet är en vanlig orsak till detta. Det
förekommer fall där personer suttit häktade långt över påföljdstiden för det
brott de anklagats för.. För att råda bot på problemen med korruption och
svårigheter att rekrytera kompetent personal till de lokala domstolarna infördes
i oktober 2003 en lag som ska fördubbla lönerna inom rättsväsendet över en
fyraårsperiod. Med rådande åtstramningar i ekonomin är det tveksamt om
lagen genomförts fullt ut. Lönerna inom det offentliga rättsväsendet är mycket
låga.
Ytterligare en allvarlig begränsning i rättssäkerheten är att varje framställan till
en domstol från en individ måste godkännas skriftligen av ordföranden i
stadsdelsnämnden där individen bor .

7. Straffrihet
Filippinerna kännetecknas av en kultur av straffrihet. Inte ett enda åtal rörande
utomrättsliga avrättningar och ofrivilliga försvinnanden där vänsteraktivister
varit drabbade har lett till fällande dom och endast i sex fall där journalister
varit offren.
Uppgörelser utanför domstolen är vanliga. Vittnens och målsägares tystnad
köps. Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (CHR) utreder
och hjälper till att föra anmälda brott mot de mänskliga rättigheterna vidare till
domstolar. Enligt CHR är det dock endast ett mindre antal fall som får en
tillfredsställande lösning ur rättssäkerhetssynpunkt .
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings-, och religionsfrihet med mera
Filippinsk press och etermedier -ungefär 300 tidningar och ett stort antal
kommersiella radio- och TV-stationer - har en fri och oberoende ställning
gentemot staten. Media är i huvudsak privatägd med en koncentrerad
ägandestruktur. Många journalister menar att ägarna har alltför stor inverkan på
vad som publiceras och att detta utgör ett betydande hot mot objektiviteten.
Man hävdar att det går att köpa nyhetsrapportering. Det förekommer inga av
regeringen påbjudna inskränkningar i internetanvändandet.
Ett ständigt hot mot pressfriheten i landet är våldet mot journalister. Bara
sedan president Arroyos tillträde har 33 journalister dödats enligt Center for
Media Freedom and Responsibility. Journalister på landsbygden som
rapporterar om korruption, droghandel eller illegal spelverksamhet löper enligt
centret störst risk att drabbas. Filippinerna betraktas som ett av världens
farligaste länder för journalister.
Pressfriheten undergrävs också av benägenheten hos vissa ledande politiker att
använda ärekränkningsbrottet som ett vapen mot medias granskning. Flera
journalister hotas av fängelsestraff efter att ha författat kritiska artiklar om
företrädare för regeringen och parlamentet. I samband med det kuppförsök
som general Trillianes försökte genomföra i slutet på november 2007

arresterades och häktades samtliga närvarande journalister. De släpptes dock
igen kort efteråt.
Förenings-, mötes- och demonstrationsfriheten är överlag god. När tillstånd
har sökts ska ärendet behandlas inom 48 timmar, annars gäller en tyst accept.
Det har förekommit att demonstrationer upplösts med våld. Speciellt
demonstrationer riktade mot den sittande regeringen och presidenten kan
förvänta sig ett hårt bemötande från polis.
Filippinerna är ett övervägande kristet land där stat och kyrka är separerade.
Alla trosinriktningar är tillåtna men framför allt muslimer uppger att de utsätts
för social och ekonomisk diskriminering. Regeringen försöker integrera
muslimerna men samtidigt respekteras muslimernas självbestämmanderätt i
södra delen av landet, Mindanao. Polis och militär använder ibland
terroristhotet som ursäkt för att gå in i muslimska områden med våld och det
rapporteras om arresteringar, försvinnanden och mord. Elva av de 240
ledamöterna i kongressen är muslimer, vilket är en någorlunda proportionerlig
siffra. Det finns ingen muslim i senaten. Även omvänd diskriminering har
noterats, särskilt i delar av Mindanao, där muslimer är den dominerande
folkgruppen.
Religiösa grupper tillåts föreläsa i kommunala skolor och dessa är ansvariga för
att elevers religiösa rättigheter tas tillvara. Koranskolor är tillåtna, även om de
flesta inte uppnår utbildningsdepartementets utfärdade standard i termer av
läroplan och faciliteter.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Enligt landets konstitution väljs presidenten för en sexårsperiod. Filippinerna
är ett politiskt pluralistiskt samhälle med en stark presidentmakt som
åtminstone i teorin balanseras av ett stort antal politiska partier. Politiken i sig
är emellertid starkt personfixerad. Ett fåtal inflytelserika familjer dominerar den
politiska sfären och äger en stor andel av landets tillgångar. Personliga

lojaliteter, tjänster och gentjänster liksom vänskapsband är betydelsefulla
faktorer i den filippinska politiska miljön och oftare viktigare än partilinjen.
Val hålls regelbundet och valdeltagandet är förhållandevis högt. Valfusk och
röstköp är vanligen förekommande. Flera rapporter antyder att en betydelsefull
del av de som inte röstade i 2004 års val på ett eller annat sätt hindrats från att
rösta. Dessutom rapporteras det om fler räknade röster än antalet väljare.
Det finns ett stort problem med valrelaterat våld. Under den senaste
kampanjen för val till kongressen, som hölls i maj 2007, uppges 120 personer
ha dödats.
Även om inga officiella hinder finns är den enskilda individens deltagande i det
politiska livet beroende av dennes ekonomiska och sociala ställning. Våldet
fungerar också avskräckande på politiskt engagemang.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Filippinerna har under det senaste året haft en stark ekonomisk tillväxt, men
arbetslösheten är fortfarande relativt hög. En stor del av landets befolkning
arbetar inom den informella sektorn. Dessutom bor och arbetar för
närvarande mer än åtta miljoner filippiner utomlands. Regeringen har skapat
en rad institutioner och lagar för att skydda migrantarbetarnas rättigheter. Det
förekommer att migranter diskrimineras, att deras arbetskontrakt bryts och
eller att de utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp i anställningsländerna.
Värst utsatta är hembiträden och byggarbetare.
Tvångs- och slavarbete är förbjudet enligt lag.
Den lagstadgade minimilönen ligger för närvarande drygt åtta US Dollar per
dag för en arbetstagare i huvudstadsregionen som inte är jordbrukare. Bristen
på effektiv statlig kontroll leder till att många tvingas acceptera arbeten för
löner som ligger långt under den etablerade miniminivån. Det är svårt för såväl
den enskilde som arbetstagarorganisationerna att göra sin rätt gällande. Det
finns arbetstids- och arbetsmiljölagar, men efterlevnaden är dålig. Arbetare kan
knappast vägra att utföra farligt arbete utan att äventyra sin anställning.

Rätten till egendom skyddas i konstitutionen. En individ får äga maximalt fem
hektar mark. För de stora jordägarna innebär detta att deras rätt till egendom i
teorin kraftigt begränsats. Det praktiska genomförandet av jordbruksreformen
har dock inte förändrat de stora jordägarnas positioner i nämnvärd
utsträckning. Det finns rapporter om att många brott mot de mänskliga
rättigheterna skett i samband med att bönder har försökt hävda sin rätt till jord.
De fackliga organisationerna säger sig organisera nära fem procent av den
ekonomiskt aktiva befolkningen (drygt 30 miljoner människor). Den nationella
arbetsrätten gäller i hela Filippinerna, men i exportzonerna är det vanligt att
lokala politiker försöker begränsa föreningsfriheten genom att införa fack- och
strejkförbud. Trots en fullgod arbetslagstiftning finns en utbredd okunskap hos
arbetskraften om grundläggande rättigheter vilket försvårar facklig
organisering. Möjligheten att bedriva kollektiva förhandlingar är begränsad. På
flera håll i Filippinerna har strejker blivit våldsamt upplösta av polis och militär.
Filippinerna har ratificerat alla ILO:s åtta centrala konventioner om förbud
mot tvångsarbete, förbud mot barnarbete, icke-diskriminering i arbetslivet samt
föreningsfrihet och förhandlingsrätt.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsosektorns andel av den nationella budgeten är cirka 1,5 procent. Det finns
betydande skillnad i tillgång till sjukvård mellan de som bor på landet och de
som bor i städerna. Den offentliga sjukvården lider stor brist på resurser,
medan de privata mottagningarna kan erbjuda relativt bra vård. På grund av
kostnaden är stora delar av befolkningen utestängd från de privata alternativen.
Det finns en utbredd undernäring bland havande kvinnor, nyblivna mödrar
och barn.
Hiv/aids är ännu inte ett stort problem i Filippinerna. Ett litet antal fall finns
rapporterade, men mörkertalen är stora och trenden är oroväckande. Speciellt
de filippiner som åker utomlands för att arbeta är sårbara. De runt 500 000
som arbetar i landets sexindustri löper också stor risk att smittas.

12. Rätten till utbildning
Filippinska medborgare har en lagstadgad rätt till kostnadsfri grundutbildning,
men för de fattigaste kan kostnaderna för skoluniformer, böcker, utrustning
och transport ändå bli oöverstigliga. Många elever tvingas av ekonomiska skäl
att lämna skolan i förtid. Det råder stor brist på lärare, klassrum och
skolmaterial, och situationen förvärras årligen på grund av den stora
befolkningstillväxten.
Särskilt svår är situationen för landets många minoritetsfolk som lever i
avlägsna delar av landet. Dit är det svårt att rekrytera utbildade lärare. I
områden som präglas av väpnad konflikt är barns skolgång ofta sporadisk. En
del barn rekryteras tidigt till stridande grupper och alternerar mellan skolgång
och gerillaverksamhet.
Det görs generellt ingen skillnad mellan flickors och pojkars skolgång men i
vissa delar av landet händer det fortfarande att pojkars utbildning prioriteras, i
synnerhet i de muslimska delarna av Mindanao. Läs- och skrivkunnigheten
ligger för såväl kvinnor som män på drygt 95 procent.
Det finns ingen obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter i det normala
skolväsendet. Mänskliga rättigheter finns som ämne i vissa utbildningar på
universitetet. I militärakademin och polishögskolan finns det undervisning om
de mänskliga rättigheterna integrerat i den normala kursplanen
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
År 2003 beräknades en knapp tredjedel av alla filippiner leva under den
nationella fattigdomsgränsen med begränsad tillgång till bostäder, utbildning
och hälsovård.
Filippinerna dras med svåra bostadsproblem. Bara i huvudstadsregionen
uppges drygt tre miljoner människor leva i slumområden. Situationen förvärras
av den fortsatta strömmen av personer som flyttar från landsbygden till
städerna i jakt på arbete.

I författningen förbjuds diskriminering på grund av ras, kön, hudfärg, etnisk
härkomst, sexuell läggning, religiös, politisk eller annan åskådning, men
efterlevnaden hämmas av otillräckliga lagar, bristande genomförande och,
framförallt, otillräckliga resurser.

Fortfarande slussas flickor ofta in i “kvinnliga” utbildningar för att bli
sjuksköterskor och lärare, men även för att studera företagsekonomi. Kvinnor
har generellt samma tillgång till sjukvård som män.
Sjuttio procent av de som årligen åker utomlands för att arbeta är kvinnor.

Filippinerna ligger på plats 90 i FN:s utvecklingsindex.
Detta medför att det i många fall är kvinnor som är familjeförsörjare.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Lika rättigheter för kvinnor och män är lagstadgad. Enligt World Economic
Forum är Filippinerna ett av världens mest jämställda länder och hamnar i
deras globala underökning på sjätte plats, före länder som Tyskland och
Danmark.
Traditioner, religion och svårigheter att nå ut med information gör att det är
mycket stora skillnader mellan kvinnors rättigheter på landsbygden och villkoren
för den urbana medelklassen. I den statliga administrationen och i
statliga företag spelar kvinnor en framträdande roll. I övrigt blir kvinnor ofta
diskriminerade. En kvinna får i genomsnitt hälften av sin manlige kollegas lön.
Situationen på landsbygden präglas av traditioner enligt vilka det är mannen
som fattar beslut i frågor om investeringar, lån och val av preventivmedel.
Kvinnor förväntas sköta barnuppfostran och hushållsbudgeten.
Det finns inte lagregler eller praxis som förhindrar kvinnor att delta i politisk
verksamhet. Två av nitton ministrar i regeringen var kvinnor i december 2007.
Ett relativt stort antal kvinnor återfinns på höga poster inom regeringskansliet
och den högre förvaltningen. Av Representanthusets 240 ledamöter är 26
kvinnor. Av senatens tjugotre ledamöter är fyra kvinnor.
I allmänhet går fler flickor än pojkar vidare till gymnasium och högskolor.

Abort är olagligt i Filippinerna men runt 400 000 aborter uppges ändå äga rum
varje år. I många fall utförs aborterna av personer utan medicinsk utbildning,
ofta med förödande konsekvenser för kvinnan.
Våldtäkt klassas numera som ett straffrättsligt brott och inte som tidigare en
civilrättslig förseelse. Detta innebär att kvinnor inte längre behöver bevisa att
de är oskulder eller icke-promiskuösa för att rättsligt betraktas som
våldtäktsoffer.
I de områden som ursprungligen ingick i de muslimska sultanaten
på Mindanao förekommer även månggifte.
År 2004 antogs en ny lag om våld mot kvinnor och barn. Lagen uppmuntrar
kvinnor att anmäla våld genom att erbjuda fysisk och ekonomisk trygghet samt
rätt till vårdnaden över gemensamma barn under pågående utredning. Polisen
har inrättat speciella kontaktpunkter med uppgift att hjälpa utsatta kvinnor.
Det finns en förhoppning om att avskaffandet av dödsstraffet ska bidra till en
större benägenhet att anmäla våldtäktsfall. Kvinnlig könsstympning är
förbjudet enligt lag.
Det är vanligt att kvinnor under bedrägliga former lockas in i prostitution eller
arrangerade äktenskap med utländska män. I tillägg till en lag mot sexuella
trakasserier från 1992 har två lagar antagits under de senaste åren. Den ena är
en lag mot handel med kvinnor som bland annat täcker frågan om handel med
kvinnor för sexuellt utnyttjande och prostitution och så kallade fruar på
postorder. Lagen innebär en brottsbeläggning av sexköp på samma sätt som i

svensk lagstiftning. Tyvärr är efterlevnaden av lagen otillräcklig och än så länge
har få fall lett till åtal.

barnsoldater. Det finns heller ingen samordnad regeringspolicy för att stävja
problemet.

15. Barnets rättigheter
Barnarbete är förbjudet enligt lag. Lagen tycks efterlevas i den formella
tillverkningssektorn. Situationen för minderåriga barn som arbetar i
storstädernas informella sektorer eller som obetalda familjearbetare på
landsbygden är värre. Många minderåriga flickor arbetar som hembiträden.

Det finns en hel del barn i fängelser, ofta tillsammans med vuxna. 2006 antogs
en ny lag som förbjuder fängslande av barn under femton år. Lagen föreskriver
att minderåriga som hamnat i konflikt med rättvisan ska omhändertas av
sociala myndigheter. Efterlevnaden av lagen är emellertid inte självklar.

Unicef beräknar att närmare fyra miljoner barn är involverade i tvångsarbete
varav över hälften arbetar i miljöer som medför höga risker, till exempel gruvor
och hamnar. Illegala rekryterare ägnar sig åt att föra bort barn från fattiga
landsdelar till underbetalda jobb i städerna.
Det finns cirka 60 000 prostituerade barn i Filippinerna. Merparten av
sexhandeln är förlagd inom landets gränser, med barn från provinserna som
förs in till städerna. Huvuddelen av de som drabbas är flickor, även om det
också förekommer pojkar bland offren. Landets myndigheter gör nu vissa
insatser för att stävja barnsexhandeln. Den filippinska regeringen söker etablera
ett internationellt samarbete mot handel med kvinnor och barn. Sverige har
varit en partner i detta samarbete genom ett ASEM-projekt mot
människohandel.
Siffrorna över antalet gatubarn i Filippinerna är oerhört skiftande. Officiella
källor har angett att det finns minst 22 000 gatubarn i landet. Unicef har
beräknat antalet till 250 000. En del enskilda organisationer hävdar att antalet
är cirka 1,6 miljoner för hela landet och en del går så långt att säga att det finns
1,6 miljoner gatubarn enbart i Manila.

Barnens ålder säkerställs inte alltid vid gripandet, ibland på grund av att barnen
inte kan bevisa hur gamla de är och de behandlas då som vuxna.
Kommissionen för mänskliga rättigheter och svenska barnombudsmannen har
ett treårigt samarbete för att stärka barnens rättigheter och genomförandet av
barnkonventionen i Filippinerna.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga, och
religiösa minoriteter samt urfolk.
Minoritetsfolken utgör ungefär 18 procent av landets befolkning och finns
spridda över hela landet, de flesta i Luzons och Mindanaos bergsområden. Den
största religiösa minoriteten i landet är muslimerna som utgör cirka sju procent
av befolkningen. Dessa bor främst i Mindanao och på närliggande öar.
Mindanao är i viss utsträckning självstyrande.

Åldern för värvning till de militära styrkorna är 18 år.

Det finns ingen lag som diskriminerar minoriteter från medbestämmande eller
tillgång till utbildning och hälsovård. Då minoriteterna ofta lever i avlägsna
delar av Filippinerna förhindras de emellertid ofta i praktiken från att delta i
viktiga beslut rörande framförallt rättigheterna till land. De har dålig tillgång till
utbildning och hälsovård. Säkerhetsproblemen i dessa delar av landet bidrar till
svårigheten att rekrytera läkare och annan sjukvårdspersonal samt lärare från
andra delar av landet.

Barnsoldater förekommer i alla områden som präglas av väpnad konflikt. Det
har förekommit rapporter om paramilitära styrkor som har minderåriga i sina
led. Regeringen har hittills misslyckats med att stoppa rekryteringen av

Det rättsliga skyddet för urfolken och deras traditionella landområden finns
inskrivet i 1987 års grundlag. Genom “The Indigenous Peoples’ Rights Act
(IPRA)” från 1997, etablerades ”National Commission of Indigenous People”

(NCIP) som har som uppgift att dela ut landrättigheter och så kallade
”ancestral domain lands”. IPRA erkänner urfolkens rätt till deras traditionella
territorium, självstyre och rätten att behålla och utveckla sitt eget
kunskapssystem. Genomförandet av IPRA är bristfällig, delvis på grund av
resursbrist men också på grund av att NCIP behöver stärkas institutionellt.
Större kommersiella projekt medför ofta att individers rättigheter åsidosätts.
Gruvlagen, vilken reglerar prospektering, bestämmer att om det finns en redan
erkänd äganderätt inom det "ancestral domain" ett folk gör anspråk på,
fortsätter denna att gälla. IPRA, däremot, föreskriver en konsultationsprocess
och skriftligt medgivande innan gruvdrift kan påbörjas på en stams land.
Denna motsägelsefullhet i lagarna är problematisk och urfolkens rättigheter
respekteras ofta inte.
Ett annat hot utgörs av större infrastrukturprojekt som dammbyggen eller
stora turistanläggningar. Dessa utförs ofta utan urbefolkningens godkännande
och mot deras önskningar. Det förekommer rapporter om våldsamma
protester där aktivister fängslats, åtalats och trakasserats. Även våldtäkter och
mord har inträffat. Det finns också rapporter om att vissa grupper, av rädsla
för konsekvenserna, ger sitt medgivande till exploatering av sina områden. Det
finns exempel på grupper som dragit fördel av projekten och vars liv
förbättrats.
Många av urbefolkningsgrupperna bor i konfliktområden där gerillagrupper
verkar. De befinner sig inte bara i skottlinjen mellan regeringstrupper och
rebellerna, utan tvångsrekryteras även ibland av gerillan.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
I författningen förbjuds diskriminering på grund av sexuell läggning, men
diskriminering av personer med annan än heterosexuell läggning förekommer,
framför allt utanför storstäderna.
Den katolska kyrkans starka närvaro har en negativ inverkan på hur

homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) behandlas men
generellt är acceptansen för dessa ändå god. Äktenskap mellan två människor
av samma kön erkänns inte av vare sig staten eller kyrkan. För närvarande
avhandlas ett nytt lagförslag som syftar till att skydda HBT- personers
rättigheter i kongressen och senaten. Huvudpunkten i förslaget är en
harmonisering av filippinsk lagstiftning med internationell standard vad det
gäller de mänskliga rättigheterna.
18. Flyktingars rättigheter
Det finns periodvis stora problem med internflyktingar i landet. Detta beror på
de återkommande naturkatastroferna, främst tyfoner och översvämningar,
samt på de två väpnade konflikter som pågår i landet.
Under 2007 har militära sammandrabbningar på framförallt Sulu och Basilan
skapat tillfälliga problem och lett till att uppemot 100 000 människor tvingats
lämna sina hem.
Få flyktingar kommer till landet, mycket på grund av Filippinernas geografiska
placering. Den filippinska staten uppmuntrar frivilligt tillbakaflyttande och
motsätter sig numera tvångsåtgärder efter protester från enskilda
organisationer, den katolska kyrkan och röster inom den statliga
administrationen.
Nationell lagstiftning för att genomföra 1951 års flyktingkonvention saknas. I
september 2006 beviljade den filippinska regeringen för första gången
filippinskt medborgarskap till en person med flyktingstatus.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns lagstiftning som skall garantera funktionshindrades tillträde till
offentliga lokaler och organisationer, och som fastställer rätten till utveckling,
rehabilitering och arbete för personer med funktionshinder.
Möjligheterna för personer med fysiska funktionshinder att ta sig fram med
offentliga kommunikationer är dock begränsade.

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för att arbetsgivare inte diskriminerar
funktionshindrade, men resurserna är otillräckliga för att garantera lagens
efterlevnad.

Vilken tillgång en organisation har till beslutsfattarna är ofta beroende av deras
internationella status. Amnesty har således mycket enklare att få sina åsikter
hörda än en nationell organisation.

Mindre än en tredjedel av de personer som lever med funktionshinder tar emot
någon typ av statligt stöd.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
UNDP och andra FN-organ arbetar med ett rättighetsperspektiv i sina
programinsatser.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Generellt finns inga lagstadgade hinder för frivilligorganisationer att bedriva
verksamhet i landet. Det finns ett stort antal enskilda organisationer som är
verksamma inom mänskliga rättigheter. Många av dessa är knutna till politiska
partier och särintressen.
Problemet med våld mot aktivister och ledare i frivilligorganisationer är
emellertid omfattande. Militären och delar av regeringen betraktar många
frivilligorganisationer som direkt knutna till kommunistpartiets väpnade gren.
Det medför att de i sina kampanjer för att begränsa kommunistpartiets
inflytande riktar in sig på civila samhällsorganisationer. Enligt FN:s -rapportör
för mänskliga rättigheter är tortyr samt utomrättsliga avrättningar en
systematisk del av militärens kampanjer. Militären förnekar detta och skyller på
”odisciplinerade element”.
Frivilligorganisationer som arbetar med att stödja bönder i deras strävan att
erhålla land via jordbruksreformen, har rapporterat om avrättningar och
trakasserier av bondeledare och en kontinuerligt osäker situation för folk
engagerade i deras organisation.
Enligt olika organisationer för mänskliga rättigheter pågår en fortlöpande
dialog med staten. Ett bakslag för detta var när presidentens mänskliga
rättighetskommission under 2007 valde att sluta konsultera representanter från
det civila samhället.

En EU-mission, där bland annat en svensk expert deltog, besökte landet under
våren 2007 för att undersöka hur EU kan bidra till att komma till rätta med de
utomrättsliga avrättningarna.
Med början 2005 genomförs ett treårigt projekt mellan svenska
barnombudsmannen och den filippinska kommissionen för mänskliga rättigheter
om barn som befinner sig i konflikt med lagen. Projektet fokuserar på att öka
medvetenheten om barnens perspektiv genom workshops och utbildning av
personal.
Genom bistånd från Sida stödjer Diakonia bland annat PAHRA och Institute
of Political and Electoral Reform (IPER). Caritas, Svenska Kyrkans Mission
och Lutherhjälpen med flera stödjer bland annat filippinska enskilda
organisationer som arbetar med gatubarn och utnyttjade gästarbetare. Från
Olof Palmes Internationella Centrum och flera fackförbund kommer stöd till
organisationen LEARN, som försöker bygga upp oberoende fackföreningar på
gräsrotsnivån.
Svenska Rädda Barnen och Save the Children US har verksamhet runtom i
landet som syftar till att främja barns rättigheter

Mänskliga rättigheter i Brunei 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Brunei är ett ekonomiskt välmående land där invånarna har tillgång till statligt
subventionerade bostäder samt kostnadsfri utbildning och hälsovård av relativt
god standard. Medborgarnas civila och politiska rättigheter är dock starkt
inskränkta. Media censureras. Spöstraff utdöms regelbundet, även mot barn.
Diskriminering av kvinnor förekommer. Islam är statsreligion och genomsyrar
det bruneiska samhället. Friheten att utöva andra religioner är starkt begränsad.
I stort sett all makt ligger hos sultanen, som regerar genom dekret.
Parlamentet, som varit suspenderat i 20 år, återinkallades hösten 2004 men har
bara mötts vid något enstaka tillfälle.
Öppnandet av parlamentet är dock ett tecken på den, om än begränsade, ökade
öppenhet som noterats under senare år. Regeringen medger behovet av
begränsade politiska reformer och ökad öppenhet, bland annat till följd av
förändringar såväl inom som utanför landets gränser. Den lokala
statskontrollerade pressen rapporterar i viss utsträckning om brister och kritik
mot företeelser i det bruneiska samhället medan kritik mot sultanen och det
övriga kungahuset fortfarande är tabu.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Brunei har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter, och
rapporterade senast till denna FN-kommitté 2003. I kommitténs
sammanfattande slutsatser riktas kritik mot landets omfattande reservationer.
Landet rekommenderas bland annat att förbjuda barnaga samt att höja
minimiåldern för giftermål från 14 år och tillämpa samma giftermålsålder för

kvinnor som för män.
De två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel
med barn har varken undertecknats eller ratificerats.
Brunei har varken undertecknat eller ratificerat FN-konventionen mot tortyr,
det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr, konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter eller dess fakultativa protokoll om
enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet, konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen om avskaffandet
av alla former av rasdiskriminering, flyktingkonventionen eller dess tillhörande
protokoll från 1967 eller Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
(ICC)
Under 2006 ratificerade Brunei konventionen om avskaffandet av alla former
av diskriminering mot kvinnor. En omfattande reservation har gjorts
beträffande föreskrifter i konventionen som kan strida mot Bruneis
konstitution och mot islamsk trosuppfattning. Sverige har anmält invändningar
mot dessa reservationer. Det fakultativa protokollet till konventionen om
enskild klagorätt har inte undertecknats eller ratificerats.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga uppgifter finns om politiska mord och avrättningar och inte heller om
försvinnanden. Lagen förbjuder misshandel av fångar och förhållandena i
fängelserna synes vara anständiga. Spöstraff är obligatoriskt för 42 olika, främst
drogrelaterade, brott och utdöms i cirka 80 procent av brottmålen. Spöstraff
har utsträckts till illegala invandrare och gästarbetare som uppsåtligen stannar
längre än gällande arbetstillstånd.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer i straffskalan för vissa brott (mord, narkotikabrott,olovligt vapeninnehav), men Amnesty International känner inte till någon verkställd
dödsdom efter 1957 och anser därför att Brunei i praktiken avskaffat dödsstraffet

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen om inre säkerhet tillåter frihetsberövande utan rättegång i
tvåårsperioder, med möjlighet till förlängning. Under år 2005 fängslades 16
personer anklagade för valutaförfalskning samt tre personer för påstådd
omstörtande verksamhet enligt denna lag. Samtidigt släpptes sex personer
fängslade sedan 2003 anklagade för kopplingar till den islamistiska rörelsen alArqam.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen nämner inte specifikt ett oberoende rättsväsende. Även om
samtliga domare i Högsta domstolen är tillsatta av sultanen, är domstolarna
förhållandevis självständiga. Medborgarna kan normalt få en snabb och rättvis
rättegång. Innehållet i lagarna följer engelsk modell (common law-systemet med
en kombination av allmänt hållna lagar och precedensfall). Brittiska domare
ingår i Bruneis Högsta domstol och i landets appellationsdomstol. Högsta
instans för överklaganden är den juridiska kommittén i det brittiska Privy
Council.
Under 2006 har ett beslut tagits av bruneisk domstol i landets största
korruptionsskandal någonsin. Beslutet innebär att prins Jefri Bolkiah, som år
2000 åtalades för förskingring av offentliga medel, måste betala tillbaka
miljardtals dollar till Brunei Investment Agency . Prinsen fick sedermera sin
överklagan avslagen. Fallet har av många betraktats som en seger för
rättsstatsprincipen i Brunei. Under 2006 har korruptionsåtal väckts mot f.d.
ministern Haji Ismail, vilket är första gången en minister åtalas för brott.
Brunei hävdar att man har nolltolerans mot korruption.
Islamsk rätt gäller för muslimer på flera civilrättsliga områden såsom arv,
skilsmässa och sexualbrott. Denna rättstillämpning sker i särskilda muslimska
domstolar. De religiösa myndigheterna ingriper regelbundet mot s.å kallade
icke-muslimskt beteende som exempelvis utomäktenskapligt umgänge mellan
man och kvinna samt brott mot fastan under ramadan. Under 2006 har ett
flertal räder utförts hemma hos personer som misstänkts bryta mot islamsk lag.

Personer har arresterats som har brutit mot det muslimska förbudet mot att
vara nära en person av motsatt kön som inte är make/maka eller nära släkting.
Det finns inget särskilt rättssystem för unga förbrytare och ungdomar fängslas
tillsammans med vuxna. Detta förhållande, tillsammans med det faktum att
spöstraff utdöms även för barn (pojkar), har kritiserats av FN:s kommitté för
barnets rättigheter.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter som tyder på att staten systematiskt underlåter att
utreda vissa brott.
8. Yttrande-, tryck, mötes, förenings- och religionsfrihet m.m.
Sedan 2001 finns en lag som inskränker yttrande- och pressfrihet, bland annat
genom att kräva tillstånd för utgivning av lokala tidningar och möjlighet att
förbjuda utländsk press. Vid vissa tillfällen har regeringen tillgripit censur,
främst mot kritik av sultanen och hans familj och mot inslag av sexuell natur. I
juni 2006 dömdes tre personer till två års fängelse och böter efter att ha spridit
ett satiriskt videoklipp om sultanfamiljen via sina mobiltelefoner. Utländska
publikationer som har sådana inslag släpps inte in i landet. Artiklar med kristna
inslag censureras regelmässigt. Under 2006 ökade regeringen övervakningen av
medborgarnas Internetanvändning, genom att uppmana internetcaféer att
installera brandväggar för att hindra användare att ta del av ”osedligt material”.
Lokala tidningar idkar självcensur, men publicerar allt fler insändare av
regeringskritisk natur. Flera utländska TV-stationer finns. Förenings- och
församlingsfrihet existerar knappast i praktiken. Tillstånd krävs för offentliga
möten med mer än tio personer.
Islam är statsreligion och genomsyrar hela det bruneiska samhället. Andra
trosyttringar får förekomma men deras verksamhet försvåras av regeringen.
Kyrkor får inte byggas, biblar får inte importeras och smycken i form av kors
får inte säljas. Undervisning i andra religioner än islam får bara förekomma i de
två internationella skolorna. Muslimer och icke-muslimer får inte gifta sig med

varandra. För att konvertera från islam krävs tillstånd, och på grund av statligt
och socialt tryck är det nästan omöjligt. I princip får endast halal-mat serveras
på restauranger. Det har blivit svårare att få tillstånd för offentlig
underhållning. Regeringen slår samtidigt ned på förespråkare av radikal islam.
Regeringen medger behov av begränsade politiska reformer och ökad
öppenhet. Medias globalisering och ökad turism både till och från Brunei
kommer på sikt ge upphov till ökade krav på insyn och medinflytande från
befolkningen. Sultanen har under senare år antytt viss beredskap till större
öppenhet, men han har betonat att förändringarna kommer att genomföras
med försiktighet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Sedan 1962 råder undantagstillstånd. Regenten, sultanen av Brunei, är statschef
tillika premiär-, finans- och försvarsminister. Genom undantagstillståndet har
sultanen i princip oinskränkt makt. Han regerar genom dekret. Det finns inga
kvinnor i regeringen.
Parlamentet var sedan landets självständighet 1984 länge suspenderat.
Medborgarna har endast kunnat försöka påverka sultanens beslut genom att
överlämna brev och petitioner när denne rör sig bland folket. I landet finns
också byledare, vilka väljs av byborna i hemliga val. Byledarna kommunicerar
medborgarnas önskemål genom möten med inrikesministeriet. Det finns tre
tillåtna politiska partier. Samtliga har svurit sin lojalitet till sultanen och har en
mycket låg aktivitetsnivå. Under 2006 har emellertid the Brunei National
Solidarity Party träffats för att diskutera partiets organisation och program.
The National Development Party har hållit sin första partikongress. Under
2007 varnade regeringen statsanställda och personer i armén för att delta i
politiska aktiviteter
Hösten 2004 öppnades parlamentet igen av sultanen. Parlamentet består dels
av representanter för regeringen inklusive sultanen själv, dels av ett antal ’väl
ansedda medborgare’ som representerar olika grupper i samhället. Genom
parlamentet hoppas regenten kunna "förbättra samarbetet med folket".

Parlamentet har godkänt vissa förändringar i landets konstitution. Bland annat
ska antalet ledamöter i parlamentet kunna utökas, varav ett antal ska kunna
utses i någon form av val. Under våren 2007 fick parlamentsledamöter
möjlighet att ställa frågor till regeringen om årets budget. Uppförandet av en ny
parlamentsbyggnad har senarelagts. Parlamentets framtida roll är oklar och det
är osannolikt att parlamentet på kort sikt kommer att förändra
maktförhållandena i det bruneiska samhället. Sultanens och den övriga
kungafamiljens makt och inflytande kommer att bestå.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Brunei är ett av Asiens rikaste länder med få invånare (380 000). Sedan
Asienkrisen i slutet av 1990-talet har antalet arbetslösa ökat. Den officiella
arbetslösheten anges till fem procent men andelen personer utan arbete uppges
snarare ligga runt tio procent för hela befolkningen och cirka 25 procent bland
ungdomar. Inga uppgifter om tvångsarbete finns.
I Brunei finns ett stort antal gästarbetare. De utgör cirka 40 procent av den
totala arbetskraften och återfinns främst inom byggsektorn,
tillverkningsindustrin, servicesektorn samt bland de hushållsanställda.
Arbetsvillkoren är ofta dåliga även om regeringen under senare år vidtagit
åtgärder för att råda bot på de värsta formerna av missbruk av utländsk
arbetskraft. Lagstiftningen rörande arbetstillstånd har ändrats och straffen för
både gästarbetare och arbetsgivare som saknar nödvändiga tillstånd har skärpts.
Fackföreningar är tillåtna, men måste registreras hos regeringen. I praktiken är
dock den fackliga verksamheten nästintill obefintlig. Att strejka är olagligt och
kollektiva förhandlingar existerar inte. Brunei har inte ratificerat någon av
ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga rättigheter, men anger att man
ändå följer bestämmelserna i konvention 182 om de värsta formerna av
barnarbete.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Alla medborgare har tillgång till god och kostnadsfri hälsovård.
12. Rätten till utbildning
Alla medborgare har tillgång till kostnadsfri utbildning och landet tillämpar en
nioårig obligatorisk skolgång.
Inga åtgärder för att öka respekten för och kunskapen om de mänskliga
rättigheterna kan noteras.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard.
Utöver vad som sägs under avsnitt 11-12 ovan, kan tilläggas att i stort sett alla
medborgare även har tillgång till en anständig bostad.
Brunei hamnar i UNDP:s Human Development Index på 30:e plats av 177
listade länder.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnan saknar samma rättigheter som män vad gäller skilsmässa, arv och
vårdnad av barn. Förvärvsfrekvensen bland kvinnor har ökat markant under
senare år. Kvinnor som inte har universitetsexamen kan, till skillnad från
männen, bara få anställning i offentlig verksamhet på månadsbasis. Lönen
synes i princip vara densamma för kvinnor och män. Antalet kvinnliga
universitetsstuderande ökar, ca två tredjedelar av dem som nu påbörjar studera
är kvinnor.
Misshandel av kvinnor, särskilt hushållsanställda, förekommer.
Gärningsmannen bestraffas normalt om brottet anmäls. Hustrumisshandel är
en grund för skilsmässa. Muslimska kvinnor uppmanas starkt att bära slöja som
täcker huvudet, men det är inte obligatoriskt utom för flickor i statliga skolor.
Icke-muslimska kvinnors lagliga rättigheter förbättrades betydligt för några år
sedan.

Handel med kvinnor förekommer, främst för arbete i klädindustrin, jordbruket
eller privata hushåll, men även i mindre utsträckning för sexuella ändamål.
Människohandel och prostitution är enligt lag förbjudet.
15. Barnets rättigheter
Barns rättigheter respekteras överlag. Inga uppgifter om gatubarn eller handel
med barn finns. Hälso- och näringsstandarden är god. Barnmisshandel torde
förekomma, men bestraffas hårt om det anmäls. Inga uppgifter om barnarbete
finns.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Konstitutionen innehåller inte något specifikt förbud mot diskriminering.
En del medlemmar av den icke-malajiska minoriteten, såsom etniska kineser,
inklusive de som är födda i och har växt upp i Brunei, blir inte automatiskt
medborgare i landet. När de reser utomlands får de göra det som statslösa.
Deras möjligheter att få bruneiskt medborgarskap har dock förbättrats.
Malajer sitter på så gott som samtliga höga poster i landet.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är förbjudet i lag. Uppgifter om eventuella bestraffningar
saknas.
18. Flyktingars rättigheter
Brunei har inte anslutit sig till 1951 års konvention om flyktingars rättsliga
ställning. Landet ger inte asyl åt flyktingar. Människor som kommer utan giltiga
inresehandlingar och intyg om försörjning räknas som illegala invandrare och
vägras inresa i landet.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen särskild lagstiftning för personer med funktionshinder.
Regeringen gör vissa ansträngningar för att garantera att även barn med
funktionshinder får tillgång till utbildning.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns inga oberoende organisationer för mänskliga rättigheter i Brunei.
Consumers’ Association of Brunei är en fristående organisation som startades
2002. Den har försökt ta upp arbetstagares rätt till drägliga levnadsvillkor, men
har hindras av regeringen från att göra det.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Inga mellanstatliga organisationer bedriver verksamhet relaterad till de
mänskliga rättigheterna i Brunei.

Mänskliga rättigheter i Östtimor 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den 20 maj 2002 blev Östtimor en självständig, demokritisk republik. Landets
författning ger ett omfattande skydd för de mänskliga rättigheterna och
Östtimor har tillträtt samtliga centrala konventioner om de mänskliga
rättigheterna samt flera av tilläggsprotokollen.
Efter folkomröstningen om självständighet 1999, då Indonesien lämnade
landet, lämnade ett antal successiva FN-missioner gradvis över ansvaret för
styret av landet till den östtimorianska regeringen. Sedan de omfattande
oroligheterna i Östtimor våren 2006 finns FN återigen på plats i landet genom
United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT), med ansvar för
bland annat landets polisverksamhet, genom drygt 1500 FN- poliser, och stöd
till rättssektorn. Därutöver finns drygt 1000 internationella säkerhetsstyrkor på
plats.
Under våren 2007 röstade Östtimors befolkning i demokratiska val fram såväl
en ny president som en ny regering. Valen var enligt FN:s valobservatörer fria
och rättvisa med få inslag av hot och våldsamheter. Efter ett par månader av
förhandlingar åtföljda av våldsamma demonstrationer fick landet i augusti 2007
en ny koalitionsregering ledd av Xanana Gusmão. Både premiärministern och
den nye presidenten José Ramos Horta har lovat att prioritera stärkandet av de
mänskliga rättigheterna och demokratin i Östtimor.
Emellertid finns grundorsakerna till oroligheterna 2006 kvar. Det finns
fortfarande en betydande brist på förtroende mellan de styrande och folket.
Den politiska eliten anses sakna ansvarskänsla och befolkningens inställning till
staten präglas ofta av en känsla av utanförskap. Större delen av befolkningen
och en stor del av den politiska eliten saknar kunskaper om hur oliktänkande
hanteras i ett demokratiskt samhälle. Därutöver finns en mycket stor fattigdom

och arbetslöshet i landet.
Östtimor är i stor utsträckning beroende av internationellt stöd för att kunna
bygga upp en nationell kapacitet inom alla sektorer som kräver utbildad
personal. Det östtimorianska rättsväsendet är mycket svagt, överbelastat och
otillgängligt, inte minst på landsbygden. Efter oroligheterna 2006 finns ett
mycket stort antal utestående fall, och Östtimor kommer under lång tid
framöver vara beroende av internationell personal och finansiering för att
kunna hantera dessa.
Under 2007 har juridiska processer inletts mot de politiker, poliser och
inhemsk militär som misstänks ha haft en roll i oroligheterna 2006. Samtidigt
har utredningarna kring de grova brott mot de mänskliga rättigheterna som
begicks i samband med Östtimors självständighet 1999 återupptagits. Den
fristående sannings- och försoningskommission (CAVR) som har undersökt
kränkningar mot mänskliga rättigheter 1974-1999 gav 2005 en rad
rekommendationer till Östtimors regering. Dessa har ännu inte diskuterats i
parlamentet. Den tidigare regeringen gav istället sitt stöd till en tillsammans
med Indonesien upprättad vänskaps- och sanningskommission vars mandat
har kritiserats av det internationella samfundet.
Det finns även stora brister i respekten för de ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheterna. Tillgången till utbildning har förbättrats under de
senaste åren, och cirka 75 procent av alla barn i grundskoleåldern går idag i
skolan, men kvalificerade lärare och undervisningsfaciliteter saknas.
Arbetslösheten beräknas ligga kring 50 procent och en stor del av arbetsstyrkan
utför oavlönat arbete inom jordbrukssektorn.
Hälsosektorn är beroende av internationellt bistånd och saknar såväl personal
som finansiella resurser. Födelsetalen är mycket höga och en majoritet av
födslarna sker utan övervakning av utbildad medicinsk personal. Dödsfall
orsakade av malaria, infektioner och diarré är mycket vanliga. FN:s
utvecklingsprogram (UNDP) placerar Östtimor på plats 150 av totalt 177

länder i sitt index över mänsklig utveckling (HDI). Fattigdomen är utbredd,
många människor har svårt att finna mat för dagen och medellivslängden är
låg.
Allvarliga och omfattande kränkningar förekommer av kvinnors rättigheter.
Sexuella övergrepp och våld i hemmet är mycket vanligt förekommande och
myndigheterna har svårt att hantera de fall som kommer till deras kännedom.
FN, regeringen och kvinnoorganisationer har på senare år försökt understryka
frågans betydelse och tjänstemän inom domstolsväsendet, statstjänstemän och
poliser har genomgått utbildningar inom området vilket har resulterat i mindre
förbättringar.
Efter oroligheterna 2006 finns fortfarande omkring 100 000 internflyktingar i
Östtimor varav ca 30 000 bor i läger i huvudstaden Dili. Säkerhetsläget och
boendestandarden i flyktinglägren är mycket bristfällig och regeringen saknar
en handlingsplan för att lösa situationen. Barnen drabbades särskilt hårt av
oroligheterna, och många har gått miste om sin skolgång. Bristande hälsovård
både i och utanför flyktinglägren utgör ett hot mot barns rättigheter.
Barnarbete förekommer i begränsad utsträckning.
Respekten för frivilligorganisationers arbete är överlag god och Östtimors nye
president säger sig vilja fördjupa samarbetet mellan dessa och regeringen. I Dili
finns ett tiotal organisationer som arbetar med frågor som relaterar till de
mänskliga rättigheterna. Ett samarbete finns mellan dessa och ombudsmannen
för mänskliga rättigheter. Det finns även en rad kvinnogrupper och
organisationer som ger stöd till utsatta kvinnor och som arbetar för att stärka
kvinnors rättigheter. Många frivilligorganisationers arbete är högt uppskattat
bland befolkningen.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Östtimor har tillträtt samtliga centrala konventioner om mänskliga rättigheter
samt flera av tilläggsprotokollen:

− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och dess
andra tilläggsprotokoll om avskaffandet av dödsstraffet. Det första protokollet
om enskild klagorätt har dock inte undertecknats eller ratificerats.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR)
− Konventionen mot tortyr (CAT)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW) och dess tilläggsprotokoll om enskild klagorätt
− Konventionen om barnets rättigheter (CRC) samt det fakultativa protokollet
om barn i väpnade konflikter och det fakultativa protokollet om handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi.
− Konventionen om skydd för migrantarbetare och deras familjers rättigheter.
Östtimor har ratificerat
− Flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från 1967.
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
Östtimors regering presenterade i mars 2007 sina första rapporter om
genomförandet av konventionen om barnets rättigheter. Regeringen har även
börjat förbereda en rapport kring implementeringen av konventionen om
avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor. Landet har
upprättat en nationell kommission för barns rättigheter och påbörjat arbetet
med att utarbeta en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter.
FN:s specialrapportör för utomrättsliga avrättningar och generalsekreterarens
särskilda representant för internflyktingar besökte gemensamt Östtimor 2006.
Även FN:s specialrapportör för tortyr besökte landet samma år.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Under det indonesiska styret förekom många uppgifter om av statsmakten
sanktionerade försvinnanden, politiska mord, tortyr, etc. Sedan 1999 och
genom de olika FN-missionernas närvaro i Östtimor har situationen förbättras,
i synnerhet sedan UNMIT i juni 2006 tagit över ansvaret för
polisverksamheten.

Respekten för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr har ökat
under 2007, även om uppgifter om enskilda kränkningar förekommer. UNMIT
har registrerat flera fall under det senaste året där östtimorianska poliser har
varit inblandade i tortyr av personer som arresterats, häktats eller förhörts.

status underåriga brottsmisstänkta personer har och att minimiåldern för att
kunna ställas till svars för brott är otydlig. Särskilda faciliteter för mentalt sjuka
personer saknas, vilket resulterar i att de vanligen placeras i samma
arrestlokaler som andra intagna och går miste om psykiatrisk vård.

Förekomsten av polisbrutalitet pekar också på bristande rutiner för
disciplinåtgärder mot poliser som missköter sig i tjänsten. Ett problem med
den tidigare nationella poliskåren i Östtimor var ett betydande politiskt
inflytande över dess verksamhet.

4. Dödsstraff
Dödsstraff är förbjudet enligt Östtimors konstitution. I praktiken avskaffades
dödsstraffet i oktober 1999.

Enligt UNMIT förekommer även uppgifter att enskilda militärer under 2007
begått överträdelser mot de mänskliga rättigheterna. Ett av FN
uppmärksammat fall skedde i mars då medlemmar ur militären grep och
därefter misshandlade fyra personer i Dili. UNMIT kunde dokumentera
märken från sparkar och slag med gevärskolvar på några av offrens kroppar
och i minst ett fall krävdes sjukvård.
Östtimors regering och arméns överbefälhavare har ansträngt sig för att
omvandla armén till en professionell styrka som respekterar existerande
lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. Detta har enligt FN resulterat i att
väpnade hot mot civila och UNMIT, verbala och fysiska trakasserier av civila,
och orättfärdiga varningsskott har minskat under 2007.
Enligt FN håller Östtimors fängelser överlag internationell standard. I augusti
2007 fanns i Östtimor cirka 280 intagna på landets fängelser, och ingen
överbeläggning rapporterades. Faciliteterna, säkerheten och utbildningen av
vårdarna behöver dock förbättras i en del av fängelserna. UNMIT har
informerats om några fall där intagna har behandlats illa av fångvårdare. I en
del av dessa fall har de intagna inte velat göra anmälningar eftersom de fruktat
hämndaktioner. UNMIT har påpekat att arrestlokaler i vissa polishäkten inte
håller internationell standard på grund av. brister i tillgången på vatten, avlopp,
sängkläder och mat.
FN har uttryckt oro för att det saknas tydlig lagstiftning som definierar vilken

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Konstitutionen förbjuder uttryckligen godtyckliga arresteringar och
frihetsberövanden. Trots detta förekommer det brister i respekten för rätten till
liv och personlig säkerhet. En av orsakerna är att rättssystemet efter
oroligheterna 2006 är mycket överbelastat och därmed har svårt att genomföra
häktesförhandlingar och utredningar inom rimlig tid.
Polisen kan hålla en person i förvar i högst 72 timmar innan åtal måste väckas.
Det förekommer dock uppgifter om många fall där personer har hållits
frihetsberövade i längre än 72 timmar. Å andra sidan förekommer även
uppgifter om att personer misstänkta för brott på regelbunden basis friges då
häktesförhandling inte kunnat hållas inom 72 timmar.
Då UNMIT tog över ansvaret för polismakten 2006 förekom det, enligt
uppgifter från FN, att poliser var involverade i godtyckliga och politiskt
motiverade frihetsberövanden. UNMIT har aktivt arbetat med att vidareutbilda
och utföra säkerhetskontroller på för att därmed komma till rätta med
problemen. Godtyckliga frihetsberövanden förekom dock fortfarande under
2007.
Oroligheterna under 2006 ledde till att en stor del av landets invånare av rädsla
för den personliga säkerheten lämnade sina hem. Mer än 100 000
internflyktingar har ännu ej fått ett permanent boende och över 30 000 lever
fortfarande i flyktingläger där såväl säkerheten som levnadsstandarden är
undermålig.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det östtimorianska rättsväsendet är ytterst svagt. Antalet östtimorianer med
juridisk utbildning, liksom högre utbildning i allmänhet, är i försvinnande litet.
Fram till början av 2007 fanns inga östtimorianska tjänstemän verksamma
inom rättsväsendet. Allt arbete sköttes under en övergångsperiod av
internationell personal. Efter att ha genomgått en av FN skräddarsydd
utbildning kunde cirka 40 östtimorianska domare, åklagare och
försvarsadvokater påbörja sitt arbete inom domstolsväsendet under 2007.
Rättsväsendet är dock fortfarande i stort behov av såväl internationell personal
som finansiellt stöd.
En appellationsdomstol finns tillsatt sedan 2003 och fungerar som högsta
instans för överklaganden fram till att en högsta domstol upprättas. En
ombudsman för mänskliga rättigheter, kallad provedor, utsågs i april 2005. Fyra
distriktsdomstolar har hittills upprättats. Flera av domstolarna fungerar dock
ännu inte fullt ut, huvudsakligen på grund av brist på nationell och
internationell personal. Oroligheterna 2006 och våldsamheter inför valen i
januari-februari 2007 har ökat arbetsbördan inom rättväsendet och lett till att
antalet outredda fall i Dili-distriktet ökat med femtio procent på ett halvår.
Generellt sätt är tillgången till rättsväsendet större i Dili än ute i distrikten. Ute
i distrikten är det inte ovanligt att rättsförhandlingar försenas. Orsaken till detta
är ofta att vittnen och juridisk personal försenas eller uteblir på grund av
bristande infrastruktur och förhållandevis kostsamma transporter. En
permanent omlokalisering av domare, åklagare och försvarare till distrikten,
liksom ökat logistiskt stöd till rättsväsendet, och polisen skulle öka
landsortsbefolkningens tillgång till rättsväsendet.
Enligt FN fanns det i början av 2007 endast fyra internationella och sju
nationella allmänna försvarsadvokater i Östtimor. Personer åtalade för brott får
därför ofta vända sig till privata advokater eller frivilligorganisationer för att få
stöd under rättegången. Tillgången till dessa är ute i distrikten ofta begränsad,

liksom företrädarnas juridiska kunskaper och erfarenheter.
Regeringen har under 2007 förberett en lag om skydd av personer som vittnar i
rättegångar. Bristen på vittnesskydd har bidragit till att människor undvikit att
delta i rättgångar, då de har fruktat hämndaktioner.
Män och kvinnor har i teorin lika tillgång till rättsväsendet. I Östtimor har
kvinnor dock generellt sett en svag ställning vilket också får effekter i rättsligt
hänseende. Hit hör till exempel låg läs- och skrivkunnighet, bristfälliga
kunskaper om individens, särskilt kvinnans, rättigheter och begränsade
möjligheter att lämna hemmet för att ta sig till en rättsinstans. Svagheterna i
rättssystemet har medfört att många tvister och anklagelser om brott löses
genom medling enligt traditionella metoder. Kvinnor och barn är särskilt
utsatta i dessa processer, som inte sällan rör våld i hemmet eller sexuella
övergrepp.
I hela rättsapparaten försvåras arbetet av betydande språkförbistring – såväl
portugisiska, tetum, indonesiska och engelska används, vilket gör många
moment beroende av tolkar. Östtimors lagstiftning är för närvarande en
blandning av indonesiska lagar, lagar som det östtimorianska parlamentet har
stiftat sedan självständigheten i maj 2002, samt de förordningar som United
Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAT) införde då de
ledde den politiska administrationen i landet 1999-2002.
Ombudsmannen har sedan mars 2006 tagit emot ett stort antal klagomål inom
sina tre verksamhetsområden; mänskliga rättigheter, korruption samt god
samhällsstyrning. Under 2007 har man tagit emot 97 anmälningar , varav cirka
hälften föll utanför mandatet för mänskliga rättigheter. I övriga fall har man
inlett förundersökningar. De flesta klagomålen rör polisövergrepp, ofta
misshandel i häktet. Hittills har inget fall gått till åtal, men vid ett tillfälle har en
polis stängts av från sin tjänst på ombudsmannens rekommendation och detta
fall undersöks nu av åklagare. Ombudsmannen hanterade under 2007 minst
fem fall där UNMIT:s polisstyrkor misstänktes vara involverade i kränkningar
av de mänskliga rättigheterna, exempelvis godtyckliga arresteringar, övervåld

och psykisk misshandel.
Fram till maj 2005 ansvarade en FN-stödd enhet inom det östtimorianska
åklagarämbetet, Serious Crimes Unit (SCU), för att pröva grova brott som
begicks under 1999. UNMIT har sedan hösten 2006 gett stöd till det
östtimorianska rättsystemet i form av internationella team av åklagare, för att
slutföra utestående utredningar från SCU.
Samtliga institutioner inom rättsväsendet är i behov av assistans, framför allt
med personalresurser. Under 2007 har dock en positiv utveckling skett; poliser
och advokater har utbildats, domstolspersonalens arbete ute i distrikten har
tilltagit och östtimorianer börjat tillträda tjänster inom det nationella
domstolsväsendet.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer fortfarande i viss utsträckning i Östtimor. En
amnestilag som godkänts av parlamentet avslogs på presidentens inrådan av
appellationsdomstolen i augusti 2007, då den ansågs strida mot konstitutionen.
Enligt FN hade denna lag, om den godkänts, riskerat att bidra till ökad
straffrihet.
Med stöd av UNMIT återupptog SCU sin verksamhet under 2006-2007 efter
ett uppehåll sedan 2004.Detta är den enhet inom åklagarväsendet som tillsattes
för att utreda de allvarliga brott mänskliga rättigheter som begicks under 1999,
Mellan 2000-2004 åtalades 391 personer för allvarliga brott genom Serious
Crimes-processerna. 84 personer, huvudsakligen medlemmar ur den lokala
östtimorianska milisen, har fällts. När enheten avslutade sitt arbete 2004
återstod 290 åtal mot misstänkta som befinner sig utanför Östtimors gränser,
däribland den indonesiske förre försvarsministern, överbefälhavaren och
tidigare presidentkandidaten generalen Wiranto. Utestående är också 186 fall av
mord där utredningar genomförts, men ingen ännu åtalats och 469 andra fall
där utredningarna inte hunnit slutföras innan Serious Crimes-processerna
avslutades. Utredningarna av de överträdelser mot mänskliga rättigheter som
skedde 1999 är ett viktigt steg på vägen mot att kartlägga historiska händelser .

Indonesien och Östtimor förlängde i juni 2007 mandatet för den bilaterala
vänskaps- och sanningskommissionen till och med januari 2008, då de väntas
presentera sin slutrapport. Kommissionen har haft som målsättning att främja
vänskap och försoning mellan länderna och att sammanställa en gemensam
beskrivning av händelseförloppet 1999. Vänskaps- och sanningskommissionen
har fått betydande kritik från det internationella samfundet, som ser den som
ett försök från indonesisk sida att undvika rättslig prövning av överträdelser
mot de mänskliga rättigheterna. Enligt FN strider också erbjudandet om
amnesti till personer misstänkta för exempelvis brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser mot Östtimors konstitution.
Den självständiga försoningskommission, Commission for Reception, Truth
and Reconciliation (CAVR), som upprättades av FN för att utreda de brott
mot mänskliga rättigheter som begicks i Östtimor under perioden april 1974 till
oktober 1999, presenterade sin slutrapport till Östtimors parlament i oktober
2005. Rapporten har ännu inte diskuterats i parlamentet och ingen av
kommissionens rekommendationer har genomförts. Enligt CAVR finns dock
planer på att behandla den i parlamentet under 2008.
CAVR har genom sitt omfattande arbete dokumenterat svårigheterna i
Östtimors strävan för självständighet, demokrati och nationell identitet. FN
menar att genomförandet av kommissionens rekommendationer skulle kunna
bidra till försoning och till en demokratisk kultur baserad på rättssäkerhet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Respekten för press- och yttrandefriheten i Östtimor är i allmänhet god. Några
betydande restriktioner i yttrandefriheten finns inte och enligt FN förekommer
inte politiska påtryckningar eller självcensur i någon märkbar utsträckning. Det
finns dock ännu inte någon tradition av seriös kritik mot regeringen i medierna
och mycket av rapporteringen håller låg kvalitet. Förtal är straffbart under
indonesisk lag som förblivit gällande efter självständigheten. Inga åtal har dock
väckts mot journalister med grund i dessa bestämmelser. Internet censureras
inte, men brister i telekommunikationsnätet gör att tillgången i praktiken är
högst begränsad. Regeringen begränsar i allmänhet inte akademisk frihet.

Medias bevakning av president- och parlamentsvalen 2007 var välbalanserad
och skedde på det stora hela utan inskränkningar från statsmaktens sida.
Samtliga presidentkandidater och partier kunde driva självständiga
valkampanjer. Under våren 2006 förekom dock, enligt Reportrar utan gränser,
försök från regeringens sida att påverka enskilda tidningar.
Uppbyggnaden av mediesektorn i Östtimor har gått långsamt. 2006 fanns fyra
dagstidningar, fem radiokanaler (varav en nationell statlig kanal) och en
TVkanal.
Tidningarna har artiklar på flera olika språk och innehåller främst lokala
nyheter.

populära, vilket inneburit att presidentposten kommit att bli viktigare än den
symboliska makt konstitutionen tillskriver den. President- och parlamentsval
hålls vart fjärde år.
I presidentvalet 2007 ställde åtta kandidater upp i första omgången, varav en
kvinna. I parlamentsvalet senare samma år ställde många partier upp varav sju
tog sig över tre-procents tröskeln till parlamentet. Partiet Fretilin har länge varit
Östtimors viktigaste politiska organisation, men dess ställning har försvagats
efter oroligheterna 2006 och efter att nyckelpersoner lämnat partiet. Efter
parlamentsvalet förlorade de efter koalitionsförhandlingar regeringsmakten till
Nationella kongressen för återuppbyggnad av Timor (CNRT) som nu bildat en
koalitionsregering bestående av fyra partier. Fretilin har meddelat att man inte
erkänner den nya regeringen som legitim och att man kräver nyval under 2009,
men deltar samtidigt aktivt i den politiska debatten i parlamentet.

Konstitutionen erkänner olika religiösa samfunds rätt att utöva sin religion.
Katolicism är den klart dominerande regionen, men det finns även små
minoriteter av muslimer, buddhister, protestanter och utövare av traditionella
inhemska religioner. Muslimer och protestanter ses ofta som pro-indonesiska
och attacker och trakasserier mot dessa grupper har tidigare förekommit.
Föreningsfrihet råder i landet och ett stort antal enskilda organisationer har
bildats sedan självständigheten, bland annat med fokus på de mänskliga
rättigheterna och kvinnors rättigheter.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Östtimor är en republik. Presidenten har, enligt konstitutionen, främst en
symbolisk funktion, men har också formellt mandat att inlägga veto mot lagar
och utser bland annat ordföranden i högsta domstolen och riksåklagaren. Den
formella verkställande makten ligger hos regeringen som leds av en
premiärminister. Den lagstiftande makten ligger hos parlamentet, som dock
jämfört med regeringen och även presidenten fortfarande anses vara svagt.
Östtimor har hitintills haft två presidenter, den siste utsågs i direktval 2007.
Båda har haft en central roll i Östtimors kamp för frihet och varit mycket

Enligt UNMIT genomfördes samtliga tre valomgångar 2007 med relativt få
inslag av våldsamheter och hot. Valdeltagandet var högt, och kvinnor röstade i
princip i samma utsträckning som män. Presidentkandidater och partier kunde
driva sina valkampanjer utan inskränkningar från statsmakten. Medias
bevakning kring valen anses ha varit välbalanserad, om än begränsad.
Många östtimorianer känner sig dock fortfarande marginaliserade i den
politiska processen, inte minst kvinnor. Det finns endast ett fåtal kvinnor i de
politiska partiernas ledning. Enligt valreglerna var partierna tvungna att lista 25
procent kvinnor på vallistorna. De flesta partierna listade dock kvinnor långt
ner på listorna, vilket minskade deras möjligheter att ta sig in i parlamentet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Rätten till arbete och relaterade frågor är mycket eftersatt i Östtimor.
Arbetslösheten är mycket hög, särskilt bland ungdomar. I vissa delar av landet
beräknas omkring 50 procent av befolkningen vara utan arbete. Upp till två
tredjedelar av arbetsstyrkan är sysselsatt inom jordbruket och utför inget
avlönat arbete.

Lagstiftningen överensstämmer med internationella konventioner vad gäller
icke-diskriminering och föreningsfrihet. I allmänhet saknas dock erfarenhet av
fackföreningsverksamhet, varför dispyter och konflikter vanligen löses genom
strejker och protester. Det finns ännu ingen reglerad minimilönenivå, men den
informella minimilön som används är, enligt Världsbanken, oftast 85
USD/månad. Barnarbete regleras av indonesisk lagstiftning, men förekommer
i begränsad omfattning.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det finns stora brister i respekten för rätten till bästa uppnåeliga hälsa. Det
allmänna hälsoläget i Östtimor har gradvis förbättrats de senaste åren, men
från en mycket låg nivå.
Hälsosektorn är helt beroende av bistånd, både i form av finansiella resurser
och personal. Mycket få östtimorianer har medicinsk utbildning. De höga
födelsetalen, i genomsnitt sju barn per kvinna, påverkar många kvinnors och
barns hälsa negativt. Enligt Världsbanken är endast 18 procent av födslarna i
landet övervakade av utbildad sjukvårdspersonal. Bristfälliga kommunikationer
innebär att många har svårt att ta sig till platser där sjukvård finns.
I en rapport från 2006 uppgav WHO att Östtimor år 2004 spenderade cirka
nio procent av stadsbudgeten på hälsosektorn. Härtill kommer resurser från till
exempel internationella enskilda organisationer verksamma inom denna sektor.
40 procent av hälsoministeriets budget beräknas finansieras genom externa
fonder.
Över 60 procent av alla dödsfall orsakas av sjukdomar som malaria, infektioner
eller, särskilt bland barn, diarré.
12. Rätten till utbildning
Tillgången till utbildning har förbättrats sedan självständigheten. Runt hälften
av alla vuxna östtimorianer är dock inte läs- och skrivkunniga. Enligt
konstitutionen ska grundskoleundervisning vara obligatorisk och avgiftsfri för
alla, men Östtimor har ännu inte lyckats bygga upp sitt utbildningssystem

tillräckligt för att uppfylla detta krav.
Ungefär 75 procent av alla barn i grundskoleåldern går i skolan, men endast 30
procent går vidare till gymnasiet. Mellan 10-30 procent av alla barn börjar
överhuvudtaget aldrig skolan. Pojkar tar i något större utsträckning del av
utbildningen än flickor.
Utbildningssektorn i allmänhet lider, enligt FN:s barnfond (UNICEF),
fortfarande av svåra brister, både vad gäller antalet kvalificerade lärare och
fungerande undervisningslokaler. Undervisningen sker i de lägre klasserna på
det officiella språket tetum, för att gradvis övergå till portugisiska högre upp i
åldrarna.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Östtimor är enligt Världsbanken fortfarande ett av världens fattigaste länder,
trots de senaste årens oljeinkomster. I UNDP:s Human Development Index
placerade sig Östtimor år 2005 på plats 150 av totalt 177 länder.
Världsbanken beräknar att 40 procent av befolkningen lever under den
officiella fattigdomsgränsen på 0,55 USD/dag. 64 procent drabbas
återkommande av bristande tillgång på mat. De fattiga finns huvudsakligen på
landsbygden. Medellivslängden i landet är 55 år. Efter oroligheterna 2006
befinner sig fortfarande cirka 100 000 personer, tio procent av befolkningen,
på flykt från sina hem. En stor del av dessa internflyktingar är för närvarande
beroende av matleveranser från FN.
Östtimor har sedan 2004 börjat få in betydande inkomster från utvinning av
olja och gas i ett område vid havsgränsen mot Australien. Inkomsterna från
oljan uppgick till 250 miljoner USD under 2005. För närvarande beräknas de
väntade totala inkomsterna från oljeutvinningen i området under den närmaste
10-årsperioden vara omkring 11 miljarder USD. Den östtimorianska regeringen
har inrättat en särskild oljefond, i likhet med Norge, för att investera i
framtiden och undvika inflation. Produktionen inom sektorer utanför olje- och
gasområdet har dock förblivit på en mycket låg nivå. Befolkningsökningen har

bidragit till att förvärra fattigdomen och BNP per capita har minskat sedan
självständigheten.
Östtimor kommer att fortsätta att vara beroende av internationellt bistånd
under lång tid framöver, framför allt för att bygga upp nationell kapacitet inom
alla sektorer som kräver utbildad personal.

Östtimorianska kvinnor har en svag ställning ekonomiskt, politiskt och socialt.
Enligt Östtimors regering lider 26 procent av alla kvinnor av undernäring. Mer
än två tredjedelar av alla kvinnor mellan 15-60 år är icke läs- och skrivkunniga..
I en undersökning från 2002 angav 46 procent av alla kvinnor att de utsattes
för våld av sin partner.

Infrastrukturen i Östtimor förblir mycket eftersatt även om mycket av det som
förstördes i samband med plundringsvågen 1999 nu har återuppbyggts. Under
våldsvågen våren 2006 förlorade många människor på nytt sina hus sedan de
bränts ner av olika milisgrupper. Brist på fastighetsrättslig lagstiftning gör att
ägandeförhållanden av både hus och mark är oklara vilket försvårar både
flyktingåtervändande och infrastrukturinvesteringar. Jordbruket har återhämtat
sig något sedan 1999, men landet förblir beroende av import av mat.

Samtidigt som kvinnor i allmänhet har en svag ställning i samhället och både
hindras och tvekar att ta sin rättmätiga plats inom till exempel ekonomi och
politik, så finns det flera starka östtimorianska kvinnoorganisationer. En av
dessa är Communication Forum for East Timorese Women (FOKUPERS),
som arbetar för att förbättra kvinnors situation. FOKUPERS presenterade i
augusti 2007 en utredning av 172 fall av våld mot kvinnor, bland annat sexuella
övergrepp och våld i hemmet, och fann att myndigheter endast hanterat ett
fåtal fall på ett effektivt sätt.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Konstitutionen förbjuder uttryckligen all form av diskriminering. Det finns
dock stora brister i respekten för kvinnors rättigheter. Sexuella övergrepp och
våld i hemmet utgör ett av de största problemen rörande mänskliga rättigheter i
Östtimor.

Kvinnomisshandel faller under allmän strafflag och kräver i praktiken att
kvinnan vittnar i rättsprocessen. Kvinnor drar då ofta tillbaka sin anmälan, och
anmälan har rättslig status endast om offret gjort den. En ny lag mot
kvinnomisshandel förbereds i parlamentet. Traditionellt ses inte
kvinnomisshandel som ett brott men lokala och internationella organisationer
försöker öka medvetenheten i frågan. En östtimoriansk organisation driver en
kvinnojour, där misshandlade kvinnor och deras barn kan få skydd och hjälp.

De senaste åren har regeringen, grupper inom det civila samhället, media, FN
och andra organisationer arbetat för att öka uppmärksamheten kring frågan.

Det är otydligt hur det traditionella rättsystemet som ofta tillämpas på
landsbygden hanterar fall som rör våld mot kvinnor och barn, samt om de
rättsprocesserna respekterar kvinnors rättigheter. Giftermål, adoptioner etc.
sker utanför det formella rättsliga systemet. Detta gör det svårt att agera genom
rättssystemet vid tvister inom familjen. Vid skilsmässa har kvinnan till exempel
ingen rätt till del av det gemensamma boet.

Enligt experter och kvinnorättsgrupper så har mindre förbättringar skett i
myndigheternas hantering av våld i hemmen. Åklagare, domare,
statstjänstemän och polis har genomgått utbildning inom området och det
finns en enhet inom polismyndigheten som utreder fall som rör genderbaserat
våld. Kvinnor anmäler i allt större utsträckning kränkningar till polisen. Under
2005 rörde i en del distrikt upp till 50 procent av samtliga anmälningar våld i
hemmet, men enligt olika uppskattningar rapporteras en majoritet av brotten
fortfarande inte.

Under åren av indonesiskt styre förekom våldtäkter, även gruppvåldtäkter, från
militärens sida. Liksom övriga brott mot de mänskliga rättigheterna torde
kulmen ha nåtts under 1999. Många av förövarna har ännu inte ställts inför
rätta. Våldtäkt är, enligt indonesisk lag som tillämpas, en straffbar handling

men inkluderar inte våldtäkt inom äktenskapet. Polisen har svag kapacitet när
det gäller att hantera fall som rör våldtäkt och sexuellt utnyttjande.
Utredningarna har, enligt FN, dröjt när det gäller flera fall av sexualbrott där
polisen själv varit inblandad.
15. Barnets rättigheter
Barns rättigheter är skyddade såväl genom konstitutionen som genom
ratifikationen av konventionen om barnets rättigheter. Trots detta har
Östtimor svårt att värna barnets rättigheter.
I Östtimor är 55 procent av befolkningen under 18 år. Barnen i landet har
under många år lidit av bristande hälsovård, dålig tillgång till undervisning och
ett svagt rättsligt skydd. 46 procent av alla barn under fem års ålder är
undernärda och 12 procent av de nyfödda har låg födelsevikt. Av alla barn
yngre än ett år så är 70 procent vaccinerade mot tuberkulos och 48 procent
mot mässling enligt UNDP:s Human Development Report 2007-2008.
Många barns skolgång påverkades negativt av oroligheterna under 2006, då
många familjer tvingades lämna sina hem. Vissa skolor har vandaliserats och
lärarna har flytt. Det höga antalet kvarvarande interflyktingar torde innebära att
många barn missar delar av sin skolgång. Barnarbete är förbjudet enligt lag,
men det är vanligt förekommande att barn hjälper sina föräldrar inom
exempelvis jordbruket och arbete i hemmet, vilket påverkar deras möjligheter
att följa skolgången.
Enligt indonesisk lag är åldern för att tjänstgöra i väpnade styrkor 18 år.
Förälders samtycke krävs dock före 20 års ålder. Det saknas uppgifter om
förekomsten av barnsoldater. Många mycket unga personer har tagit en aktiv
del i de oroligheter som bröt ut under 2006. Minimiålder för att kunna ställas
till svars för kriminella handlingar är otydlig i den nationella lagstiftningen och
det saknas lagstiftning som definierar statusen för underåriga som misstänks
för brott.

UNICEF beräknar att det finns omkring 200 gatubarn i Dili. Det rör sig i
många fall om barn som självmant valt att lämna sina familjer eller barnhem
runt om i landet. Enligt UNICEF lever omkring 1800 barn i olika former av
barnhemsliknande institutioner.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Östtimor har sin ringa folkmängd (ca en miljon) till trots en mycket heterogen
befolkning med ett stort antal folkgrupper, varav åtta är dominerande, och ett
30-tal språk. De tre huvudsakliga minoriteterna är kineser, protestanter och
muslimer. Runt om i landet finns både timorianer som har konverterat till
islam, och muslimer som invandrat till Timor. Konflikter har uppstått, främst
tvister om egendom. Protestanter ses ofta av övriga östtimorianer som
proindonesiska.
Det har tidigare förekommit att protestantiska församlingar attackerats.
Diskriminering mot etniska kineser har förekommit under många år i
Östtimor. Även kineserna ses ofta som pro-indonesiska. I vissa fall har
trakasserierna lett till att etniska kineser har sett sig tvingade att lämna landet.
Genom samarbete med östtimorianska myndigheter har dock allt fler,
företrädesvis affärsmän, kunnat återvända till Östtimor.
Portugisiska är, tillsammans med tetum, landets officiella språk (indonesiska
och engelska erkänns officiellt som ”arbetsspråk”). Majoriteten av
befolkningen talar emellertid inte portugisiska och är därmed i praktiken
utestängda från att söka jobb inom den offentliga förvaltningen.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det förekommer inga uppgifter om några särskilda föreskrifter som skulle
diskriminera på grundval av sexuell läggning, eller några fall av specifika
trakasserier. Östtimor är emellertid fortfarande ett mycket traditionellt och
djupt religiöst samhälle. Offentlig diskussion eller information om homo-, bioch

transpersoners situation i landet är mycket knapphändig.
18. Flyktingars rättigheter
Östtimor har inte tillträtt 1951 års flyktingkonvention, men konstitutionen
garanterar flyktingstatus eller asyl för personer som möter
flyktingkonventionens definition. Regeringen har, enligt UNHCR, en mycket
restriktiv flyktingpolitik. Antalet externa flyktingar är för närvarande mycket
lågt.
I samband med oroligheterna 2006 lämnade enligt FN mer än 150 000
östtimorianer sina hem. I september 2007 beräknades det fortfarande finnas
omkring 100 000 internflyktingar i Östtimor (omkring tio procent av
befolkningen), varav en fjärdedel i Dili, uppdelade i flera stora läger inne i
staden.
Östtimor har haft svårt att skydda internflyktingars rättigheter. UNHCR har
varnat för att säkerhetsläget och boendestandarden i flyktinglägren är
bristfällig. Det saknas idag en politisk överenskommelse kring hur situationen
med flyktingar bör hanteras.
UNHCR fick i juli 2007 avbryta sina humanitära insatser i Östtimor på grund
av att finansiering saknades. Under de 14 månader de var aktiva i Östtimor
erbjöd de bland annat temporära bostäder till flyktingar och erbjöd kriminella
ungdomar utbildning i icke-våld och näringsverksamhet.
I samband med våldsutbrottet vid självständighetsomröstningen 1999, flydde
många människor till västra Timor. Enligt UNHCR har över 225 000 av dessa
personer idag återvänt och den stora majoriteten av kvarvarande flyktingar
(omkring 28 000 personer) har valt att ansöka om indonesiskt medborgarskap.
19. Funktionshindrades rättigheter
Östtimor har inte undertecknat konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder (CDP). I konstitutionen stadgas dock att personer med
funktionshinder har samma rättigheter och skyldigheter som andra

medborgare. Både kunskaperna om funktionshindrades behov och resurserna
för denna grupp är dock mycket små, för att inte säga obefintliga. Det
förekommer inga rapporter om diskriminering av personer med4
funktionshinder, men den bristande anpassningen till funktionshindrades
behov hindrar i praktiken många barn med funktionshinder från att gå i skolan.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Respekten för frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter är överlag
god. I Dili finns cirka tio organisationer som arbetar antingen uteslutande med
frågor om mänskliga rättigheter, eller på områden som mer eller mindre
tangerar mänskliga rättigheter. Flera av dessa organisationer är mycket
respekterade bland den östtimorianska befolkningen och det är ofta dit folk
först vänder sig till för att rapportera kränkningar och övergrepp.
Tidigare har det funnits spänningar mellan den östtimorianska regeringen och
dessa frivilligorganisationer. Myndigheter har anklagat organisationerna för att
vara politiserade och dialogen har varit bristfällig. Ett forum för
frivilligorganisationer har utarbetat en uppföranderegel för nationella
organisationer för att garantera deras politiska neutralitet, vilket troligen
framöver kommer att stärka deras roll som en neutral och respekterad
bevakare av demokrati och mänskliga rättigheter i Östtimor.
En sammanslutning av tio frivilligorganisationer arbetar nära ombudsmannen
för mänskliga rättigheter. Samarbetet syftar bland annat till att bevaka den
humanitära situationen i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN-missionen UNMIT har en stor enhet för mänskliga rättigheter, som har till
uppgift att stödja den östtimorianska regeringen och övervaka situationen för
mänskliga rättigheter. Enheten består av ett centralt kontor och ett antal
tjänstemän som är utlokaliserade för att arbeta som rådgivare i den
östtimorianska förvaltningen, till exempel i parlamentet och de olika

departementen. I Sidas strategi för utvecklingssamarbetet med Östtimor för
perioden 2005-2009 utgör mänskliga rättigheter ett prioriterat
samarbetsområde. Sverige är en av de största givarna till rättssektorn.
Den svenska regeringen beslutade under 2007 att Östtimor ska utgöra ett av
Sveriges 33 prioriterade biståndsländer. Östtimor ingår en grupp av tolv
länder/områden i konflikt- och postkonfliktsituation där insatser kommer att
riktas för att bidra till fattigdomsbekämpning, fredsprocesser och
återuppbyggnad. En ny biståndsstrategi för Östtimor kommer att utarbetas
under 2008.

Mänskliga rättigheter i Indonesien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget för de mänskliga rättigheterna i Indonesien fortsätter att vara komplicerat.
Viktiga framsteg har gjorts sedan landet blev demokrati. Mänskliga rättigheter är
relativt väl tillgodosedda i landets konstitution och lagstiftningen förbjuder
uttryckligen de flesta överträdelser och brott mot de mänskliga rättigheterna.
President Susilo Bambang Yudhoyono och hans regering har satt bekämpning av
korruption och förstärkt skydd av de mänskliga rättigheterna som viktiga
prioriteringar. Polisen har sedan Suharto-regimens fall 1998 skilts från militären och
ett antal institutioner med uppgift att bevaka respekten för mänskliga rättigheter har
också etablerats. Arbetet med att överföra kontrollen över domstolsväsendet från
justitiedepartementet till Högsta domstolen har slutförts.
Trots att utvecklingen i formell mening går i rätt riktning finns det alltjämt stora
brister i efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Det indonesiska rättssystemet
anses vara ett av världens mest korrupta och rättssäkerheten och förtroendet för
rättsapparaten är mycket begränsat. Straffrihet för övergrepp och brott mot de
mänskliga rättigheterna är ett allvarligt problem och tortyr förekommer, särskilt i
häkten.
Brott mot de mänskliga rättigheterna rapporteras särskilt från provinsen Papua. Där
fortsätter polis och militär, enligt samstämmiga uppgifter, att bekämpa oppositionella
grupper med våldsamma medel. Många indonesiska distrikt tillämpar
sharialagstiftning (lag för en speciell inriktning av islam), i många fall i strid med
konstitutionen. I augusti 2004 bröt den indonesiska regeringen ett treårigt de facto
moratorium (uppehåll) för verkställande av dödsstraff. Sedan dess har åtta personer
avrättats.

Vissa viktiga framsteg har gjorts ifråga om de ekonomiska och sociala rättigheterna
under 2007; andelen av den nationella budgeten som läggs på hälsovård och
utbildning har nästan dubblerats och den officiella arbetslösheten har minskat.
Indonesien har klättrat tre placeringar, till plats 107, på UNDP:s (FN:s
utvecklingsorgan) Human Development Index. Fortfarande är dock
undersysselsättning och fattigdom utbredda i Indonesien och den goda ekonomiska
tillväxten på senare år har ännu inte kommit de stora befolkningslagren till del.
Kvinnors och barns rättigheter fortsätter att vara eftersatta, med otillräckligt rättsligt
skydd och diskriminering på grund av religiösa och kulturella traditioner. Tecken
finns också på att toleransen för religiösa minoriteter och homosexuella minskar i
Indonesien.
De många naturkatastroferna har lett till en svår humanitär situation för tiotusentals
människor.
Indonesien driver en aktiv politik internationellt inom området mänskliga rättigheter
och är sedan 2006 medlem av FN:s nybildade råd för mänskliga rättigheter.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Det indonesiska parlamentet ratificerade i september 2006 konventionen om
politiska och medborgerliga rättigheter (ICCPR) och konventionen om ekonomiska
och sociala rättigheter (ICESCR). Indonesien har emellertid gjort förklarande
deklarationer till båda konventionerna rörande rätten till självbestämmande i artikel 1
i respektive konvention. I deklarationerna anges att Indonesien inte anser att rätten
till självbestämmande är tillämpbar på befolkningsgrupper inom suveräna stater och
att den inte ska tolkas som en uppmuntran till initiativ som kan hota dessa staters
territoriella integritet. Indonesien har inte undertecknat eller ratificerat de två
fakultativa (valfria) protokollen till ICCPR som rör enskild klagorätt och
avskaffandet av dödsstraffet. Landet har ännu inte rapporterat till FN angående de
två konventionernas genomförande, vilket borde skett i maj 2007.
Indonesien har vidare ratificerat konventionen om att avskaffa alla former av
diskriminering mot kvinnor (CEDAW, 1984); konventionen om barnets rättigheter,

(CRC 1990); konventionen mot tortyr, (CAT 1998) och konventionen om att
avskaffa alla former av rasdiskriminering, (CERD 1999)
I februari 2000 undertecknade Indonesien också tilläggsprotokollet till CEDAW om
enskild klagorätt och i september 2001 de två tilläggsprotokollen till CRC om handel
med barn, barnprostitution och barnpornografi respektive barn i väpnade konflikter.
Indonesien har hittills rapporterat till FN angående genomförandet av CEDAW
(1998 och 2007), CRC (2003) och CERD (2006).
Indonesien tog under 2007 emot FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,
FN:s rapportör för tortyrfrågor, FN:s rapportör om migrantarbetare, samt FN:s
representant för människorättsförsvarare.
I mars 2007 undertecknades konventionen om rättigheter för personer med
funktionshinder. Konventionen om skydd av migrantarbetares rättigheter
undertecknades 2004. Landet har inte undertecknat eller ratificerat
flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från 1967. Detta gäller även för
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).
En andra nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter, för perioden 2004-2009,
antogs i maj 2004. Enligt denna ska Indonesien bland annat underteckna och
ratificera protokollet till tortyrkonventionen, Romstadgan för ICC och
flyktingkonventionen innan 2009.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Vittnesmål om tortyr är vanliga. FN:s särskilda rapportör för tortyrfrågor besökte
Indonesien i november 2007. I en preliminär rapport framhöll han att förekomsten av
tortyr varierade kraftigt mellan olika delar av landet, men att tortyr används
systematiskt i polishäkten i Jakarta och centrala Java. Däremot var omfattningen
mindre än väntat på Papua, där somliga häkten och fängelser till och med ansågs bra.
Polis och militär saknar i många områden kunskap om, och sannolikt också vilja, att
respektera grundläggande mänskliga rättigheter. I viss mån fortsätter myndigheterna
att förlita sig på militära och paramilitära förband i konfliktsituationer, snarare än att

se till att den civila polisen förmår upprätthålla lag och ordning. Den omfattande
straffriheten – det vill säga att ytterst få brott mot mänskliga rättigheter tas till
domstol och att ännu färre förövare fälls för dessa brott - bidrar till att de kan
fortsätta. FN:s tortyrrapportör konstaterade vid sitt besök att ingen polis eller annan
tjänsteman ännu ställts inför rätta för att ha utövat tortyr i landet.
Från framförallt Papua kommer uppgifter att vissa militära och polisiära förband
agerar med ett stort mått av självständighet, till synes utan att 4
myndigheterna har möjlighet att fullt kontrollera dem. Fredliga uttryck för
självständighetssträvanden, såsom att bära symboler för den papuanska
självständighetsrörelsen, är förbjudna. Enligt Amnesty International har
utomrättsliga avrättningar av aktivister förekommit under de senaste åren. Human
Rights Watch rapporterade i februari 2007 om dagliga övergrepp mot civila, utförda i
synnerhet av den mobila brigadpolisen som opererar i Papua, men även av
indonesisk militär. FN:s generalsekreterares särskilde representant för
människorättsförsvarare uttryckte vid sitt besök i Indonesien i juni 2007 särskild oro
över rapporter hon fått om godtyckliga arresteringar, tortyr, hot om åtal, trakasserier
genom avlyssning och begränsad rörelsefrihet för aktivister i västra Papua. Hon hade
även blivit informerad om fall där polisen vägrat skydda miljöaktivister som hotats
av privata företag som investerat i provinsen.
Situationen för de mänskliga rättigheterna i Aceh har förbättrats sedan
fredsöverenskommelsen 2005. Samtidigt inleddes samma år, på grundval av
demokratiskt valda lokalpolitikers beslut, tillämpningen av särskilda bestraffningar
enligt den sharialagstiftning som då trädde i kraft. Bland annat bestraffas spel,
försäljning eller konsumtion av alkohol och sedlighetsbrott med offentlig prygling
eller böter. Kvinnliga människorättsförsvarare i provinsen har fått försämrade
möjligheter att fritt röra sig och uttrycka sig i och med den nya lagstiftningen och ett
restriktivare socialt klimat.
Förhållandena i landets 365 fängelser är generellt sett mycket dåliga. Våld mellan
fångar är vanligt och fångar utsätts regelmässigt för våldsam behandling av vakter.
Sexuell förnedring och våldtäkter av kvinnliga fångar uppges vara vanligt.
Fängelserna är överfulla. Välbärgade och inflytelserika fångar får överlag bättre

behandling. Det finns inga officiella restriktioner för människorättsorganisationer att
besöka fängelserna, men tillträdet varierar i praktiken.
Det förekommer fortfarande att polis och militär brukar våld mot demonstranter i
Jakarta och i andra större städer, men detta har blivit allt mindre vanligt. Relativt
många rapporter om fall där polisen använt övervåld, ibland dödligt, vid gripandet av
misstänkta brottslingar förekommer. Det är vidare relativt vanligt att misstänkta
brottslingar lynchas av civila utan att närvarande poliser ingriper.

- våldsam brottsutövning som medfört annans död
- våldtäkt med dödlig utgång
piratdåd till havs med dödlig utgång
- vissa ekonomiska brott
- flygplanskapningar
- införsel eller utförsel av vapen, ammunition och sprängmedel
- grova kränkningar av mänskliga rättigheter.
Enligt lag skall dödsstraff verkställas genom arkebusering.

I september 2004 mördades den välkände aktivisten för mänskliga rättigheter, Munir
Said Thalib, på ett av det statliga flygbolaget Garuda Indonesias flygplan från Jakarta
till Amsterdam. Ett särskilt undersökningsteam, som tillsattes av Indonesiens
president för att utreda omständigheterna runt Munirs, död fastslog att det fanns
troliga länkar till den civila underrättelsetjänsten. Presidenten har dock valt att inte
offentliggöra undersökningsteamets rapport,
även om innehållet är allmänt känt. I december 2005 dömdes en pilot som satt
bredvid Munir på planet till 14 års fängelse för överlagt mord, en dom som 2006
ändrades av Högsta domstolen till två års fängelse för förfalskning av dokument. I
oktober 2007 ställdes Garuda Indonesias förre ordförande inför rätta anklagad för
medhjälp till mord. Dom har ännu inte fallit. Trots underlaget från
undersökningsteamet har polisen ännu inte utrett indikationerna på att
säkerhetstjänsten skulle vara inblandad.
4. Dödsstraff
Dödsstraff kan utdömas enligt indonesisk lag för
- lands- eller högförräderi
- uppror eller anstiftan till sådant
- omstörtande verksamhet
- mord och anstiftan till mord på president, vicepresident och regeringsmedlemmar
- terroristverksamhet (enligt lag från 2003)
Andra dåd som kan straffas med döden är
- överlagda mord
- narkotikabrott

En mentalt sjuk person måste friskförklaras innan en dödsdom verkställs. En gravid
kvinna tillåts föda sitt barn innan en dödsdom mot henne verkställs. Om en
minderårig person, det vill säga under 16 år (enligt strafflagen), döms till döden
omvandlas straffet automatiskt till maximalt 15 års fängelse. Stödet för dödsstraffet i
den allmänna opinionen anses fortfarande vara tämligen utbrett.
Indonesien bröt i augusti 2004 ett treårigt de facto moratorium av dödsstraffets
verksställande. Sedan dess och fram till slutet av 2006 har åtta personer avrättats.
Enligt Amnesty International satt 92 personer dömda till döden i indonesiska
fängelser i slutet av 2006. Huvuddelen av dessa är dömda för narkotikarelaterade
brott, men det finns även ett antal dödsdömda för terrorism, bland annat tre personer
dömda för Balibomberna 2002. Dessa har fått sina överklaganden till Högsta
domstolen underkända och avrättningarna väntas utföras under början av 2008.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
De politiska fångar som gripits under Suhartotiden och i samband med konflikten i
Aceh har nu släppts. I Papua uppges dock fortfarande många personer hållas
fängslade utan rättslig prövning. Enligt Amnesty International sitter minst 16
politiska fångar för närvarande i indonesiska fängelser.
Enligt FN:s rapportör om tortyrfrågor är det mycket vanligt med häktningstider på
flera månader utan att personen ifråga fått möjlighet att få sitt frihetsberövande
prövat av domstol eller häktningsdomare.

Tillstånd krävs för att söka arbete i vissa tätbefolkade områden och tillstånd behövs
även för att besöka vissa områden, exempelvis Papua. För utresa ur Indonesien krävs
att indonesiska medborgare betalar en avgift om ungefär 100 US dollar på
flygplatsen, en betydande summa för de flesta indoneser.
Enligt den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (KomnasHAM) är
huvuddelen av de klagomål som kommissionen får in kopplade till rätten till frihet
och personlig säkerhet.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt författningen är domstolsväsendet självständigt. I praktiken är dock det
politiska inflytandet över domstolsväsendet fortfarande stort. Det finns en
konstitutionsdomstol, samt därutöver allmänna, militära, religiösa och administrativa
domstolar. En lag som antogs i november 2000 stipulerar att fyra domstolar för
mänskliga rättigheter ska inrättas. Endast den i Makassar på Sulawesi är hittills
operativ. I fredsöverenskommelsen för Aceh slås fast att en särskild ad hoc (tillfällig)
domstol för mänskliga rättigheter i Aceh också ska inrättas. Detta har dock ännu inte
skett.
Det indonesiska rättsväsendet anses allmänt vara ett av de mest korrumperade i
världen och allmänhetens förtroende för domstolar är lågt. Domares låga löner har
givit grogrund för korruption. Även om vissa reformer har genomförts är
förändringstakten långsam. Under 2005 upprättades en juridisk kommission med
uppdrag att utreda oegentligheter inom rättsväsendet och rekrytera domare till
Högsta domstolen. Dess verksamhet har dock avstannat sedan i augusti 2006 då
konstitutionsdomstolen i ett kontroversiellt utslag fråntog kommissionen rätten att
granska domare.
Ett generellt problem inom rättsväsendet är bristande samstämmighet mellan olika
lagar och mellan lagstiftning på lokal och central nivå. Detta har bland annat lett till
att domstolar i vissa fall tillämpat lagstiftning som inte är förenlig 7
med mänskliga rättigheter, trots att övergripande lagstiftning finns som garanterar
dessa rättigheter, inklusive i konstitutionen.

En rad enskilda organisationer, och delvis även centralregeringen, har de senaste
åren uppmärksammat de problem som den ökande tillämpningen av
sharialagstiftning skapat. Aceh är enligt lag den enda provins i landet som har den
uttryckliga rätten att tillämpa sharialagstiftning i den mån denna är förenlig med
nationell lagstiftning. Centralregeringen och konstitutionsdomstolen har dock hittills
inte vidtagit några åtgärder för att upphäva lokala lagar som strider mot
konstitutionen. Den process som föregått antagandet av de nya lagarna i distrikten
har, enligt uppgift, i många fall kännetecknats av en rädsla för att framföra kritik mot
religiöst betingade politiska initiativ.
En rad institutioner finns dit allmänheten kan vända sig med klagomål. Dessa
inkluderar den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter, KomnasHAM,
den nationella kommissionen mot våld mot kvinnor, Komnas Perempuan, samt en
rad organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Media fyller också en viktig
roll. Det är riksåklagaren som beslutar huruvida åtal ska väckas i fall där misstanke
om brott mot de mänskliga rättigheterna finns. Det bör dock noteras att
riksåklagarämbetet ibland toppat den nationella riksrevisionens lista på de mest
korrumperade statliga myndigheterna. Enligt KomnasHAM har medvetenheten om
mänskliga rättigheter ökat långsamt åren inom polisväsendet under de senaste åren.
Inga framsteg noteras när det gäller militären.
Genom ett presidentdekret inrättades år 2000 en nationell
ombudsmannakommission. Kommissionen saknar en reguljär budget och dess
verksamhet har enligt uppgift ännu inte kommit igång.
I september 2004 antogs en lag om att etablera en nationell sannings- och
försoningskommission. Enligt lagen skulle kommissionen utreda fall av brott mot
mänskliga rättigheter som inträffat efter självständigheten fram till år 2000 och
rekommendera amnesti för förövare. Lagen har kritiserats av frivilligorganisationer
för att inte ge någon rättslig prövning av de brott som begåtts, samt att sätta amnesti
för förövarna som villkor för kompensation till brottsoffren. Presidenten har efter tre
år fortfarande inte utsett kommissionens ledamöter.

Enligt strafflagen är personer över 16 år straffmyndiga men 8-åringar anses
ansvariga för kriminella handlingar enligt lagen om ungdomsdomstolar.
7. Straffrihet 8
Indonesiens historia är kantad av fall där förövare av kränkningar och grova brott
mot de mänskliga rättigheterna gått ostraffade. Straffriheten är i de flesta fall politiskt
grundad – militär och polis undgår ofta straff – men även ekonomisk; det går att
köpa sig fri från straff i korrumperade domstolar.
I de rättegångar som följde i spåren av våldsamheterna när Indonesien drog sig
tillbaka från Östtimor 1999, dömde Högsta domstolen i maj 2006 den före detta
milisledaren Eurico Guterres till tio års fängelse för hans roll i våldsamheterna.
Övriga 17 åtalade har alla frikänts efter att ha överklagat till högre instans.
Rättegångarna har rönt mycket stark kritik, från såväl internationellt håll som från
nationella organisationer för mänskliga rättigheter, för det svaga uppträdande som
både åklagarna och domarna har uppvisat och för hur processerna har skötts.
Mellan Indonesien och Östtimor inrättades i januari 2005 en vänskaps- och
försoningskommission vars syfte uppges vara att få fram sanningen om händelserna
1999. Misstänkta förbrytare har kunnat vittna i utbyte mot amnesti och under 2007
har bland annat förre överbefälhavaren Wiranto avlagt vittnesmål. Kommissionen
lägger fram sin slutrapport i början av 2008. Vänskapskommissionen har fått utstå
betydande kritik från det internationella samfundet, inklusive från FN, som ser den
som ett försök från indonesisk sida att undvika en rättslig prövning av brotten och
FN-personal har uppmanats att inte vittna inför kommissionen.
Under 2006 förekom flera incidenter där representanter för polisväsendet i Papua
begick övergrepp mot civila utan att ställas till svars. Efter demonstrationerna i
Abepura i mars 2006 företog polisen hämndaktioner mot studenter i området och
misshandlade, enligt uppgifter från organisationen International Crisis Group (ICG),
flera civila. I maj 2006 misshandlades enligt ICG ett antal andra demonstranter av
polisen i samband med protester mot arresteringen av en lokal ledare. Ingen av de
poliser som var inblandade i dessa händelser har ställts inför rätta.

Ett annat exempel på (förmodad) straffrihet är alla de fall av ekonomisk brottslighet
som staten ännu underlåtit att ta itu med. Mest framträdande av dessa är processen
mot den förre presidenten Suharto och medlemmar av hans familj.
Ett antal rättsprocesser rörande korruption har dock på sistone förts mot högt
uppsatta personer i den indonesiska förvaltningen och näringslivet genom den
särskilda korruptionskommission som inrättats av regeringen, vilka resulterat i både
friande och fällande domar.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
I princip råder pressfrihet i Indonesien. Det finns ett stort utbud av dagstidningar och
tidskrifter som öppet behandlar i stort sett alla frågor i det indonesiska samhället.
Under de senaste åren har emellertid flera journalister fängslats för att ha
"förolämpat presidenten" eller "spridit hat mot regeringen". I juli 2007 togs dock steg
för att garantera pressfriheten när konstitutionsdomstolen ogiltigförklarade den
artikel i strafflagen som tidigare använts i förtalsmål.
Även om det fortfarande förekommer försök att påverka tidningsredaktioner och
radio- och TV-program, kan media idag behandla i princip vilka ämnen de vill.
Tillståndsgivningen för att ge ut tryckta medier har i det närmaste helt avreglerats
och antalet publikationer har ökat väsentligt. Radiostationer behöver fortfarande
tillstånd, men har också ökat i antal till över tusen. Antalet paraboler, kabel-TV- och
internetabonnemang har ökat kraftigt de senaste åren och tillgången är fri och
oreglerad. Journalister behöver särskilt tillstånd för att besöka Papua, men inte längre
för besök i Aceh.
Pornografi är förbjudet. I februari 2006 tog dock några av det indonesiska
parlamentets islamistiska partier initiativ till en ny antipornografilag som väckt
intensiv debatt både i parlamentet och i samhället i stort. Omfattande kritik riktades
mot de första utkasten som både inkluderade en rad föreskrifter för media och förbud
mot så kallade ’pornografiska handlingar’ , inklusive offentliga kyssar eller
utmanande klädsel hos kvinnor. Efter betydande kritik från delar av det civila
samhället och allmänheten har utkastet reviderats och det är oklart om det någonsin

kommer att bli lag. Diskussionen om pornografilagstiftningen kan dock ses som ett
uttryck för konservativa islamiska gruppers inflytande över definitionen av moral i
det indonesiska samhället.
Kulturfriheten är författningsskyddad men i praktiken censureras eller stoppas
fortfarande vissa böcker och filmer om de anses ”destabilisera samhället” eller ”vara
förolämpande för allmänheten”.
Föreningsfrihet råder. Formellt sett, och enligt författningen, måste organisationer
fortfarande ange 'pancasila' - den grundläggande statsideologin (nationalism,
humanism, representativt styrelseskick, social rättvisa och monoteism) - som
organisatorisk bas.
Uttalad diskriminering riktas mot medlemmarna i det förbjudna kommunistpartiet
PKI, och till PKI länkade organisationer. Diskrimineringen drabbar även
familjemedlemmar. Lagen om brott mot staten, antagen 1999, förbjuder information
om och utbildning i kommunistiska läror.
Enligt författningen råder religionsfrihet för sex av Indonesien erkända religioner –
islam, protestantism, katolicism, buddhism, hinduism och konfucianism. Andra
religioner förbjuds inte uttryckligen men indirekt i och med att de inte tillhör de
accepterade. Alla medborgare måste ange religionstillhörighet vilken framgår av
deras officiella id-kort. Personer av olika religion har fortsatt problem att gifta sig
och registrera sitt äktenskap, vilket i praktiken innebär att en av personerna oftast
måste konvertera till sin partners religion.
Fall av trakasserier och våldshandlingar mot religiösa minoriteter, begångna av
fundamentalistiska grupper, har fortsatt under 2007, särskilt mot två muslimska
sekter som förbjudits av Indonesiens högsta religiösa råd. Polisens svar på attackerna
har ofta varit otillräckliga. Under de senaste åren har även ett antal kyrkor på Java
och Sumatra och på andra platser i landet stängts av lokala myndigheter, med
hänvisning till att de saknat tillstånd för sin verksamhet.

Under de senaste åren har det också blivit allt vanligare att islamistiska grupper
såsom Islamic Defenders Front (FPI) ingripit mot samhällsföreteelser som de upplevt
som kränkande mot islam. Även 2007 agerade de självutnämnd sedlighetspolis och
vandaliserade bland annat restauranger som serverade alkohol under Ramadan.
Regeringens och polisens agerande för att upprätthålla lagen i dessa sammanhang
har varit otillräckligt, för att inte säga direkt passivt, vilket tillåtit denna typ av
incidenter att fortsätta.
Regeringen har de senaste åren tagit krafttag mot den ökade radikaliseringen av
muslimska grupper, bland annat Jemaah Islamiyah (JI), som anses ha legat bakom de
terrordåd som riktats mot västerländska intressen de senaste åren. Cirka 170 personer
sitter enligt International Crisis Group (ICG) just nu fängslade för terrorismbrott i
Indonesien, däribland flera i ledande ställning. Regeringen har även experimenterat
med så kallade ”avradikaliseringsprogram”. Enligt ICG har cirka 25 fängslade
medlemmar ur JI och andra grupper övertalats att samarbeta med polisen mot löfte
om ekonomiskt stöd till deras familjer och genom att låta dem möta respekterade
muslimska personer som tar avstånd från våldshandlingar. Tanken är sedan att dessa
personer, när de friges, ska agera talesmän för en fredligare form av islam.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Indonesien är en av Sydostasiens demokratier. Presidenten är både stats- och
regeringschef och väljs direkt av folket. Rösträtten är allmän och valdeltagandet
oftast högt. Den högsta lagstiftande makten innehas av den rådgivande
folkförsamlingen, MPR. MPR består av parlamentet, DPR, med 550 ledamöter och
de regionala representanternas råd, DPD med 128 ledamöter. MPR möts
varje år i regelbundna sessioner. De fyra största partierna i DPR innehar tillsammans
351 mandat och flerpartisystemet anses fungera väl. Vem som helst, utom
medlemmar i kommunistpartiet, kan ställa upp i president- och parlamentsval, men i
praktiken behövs god ekonomi för att lyckas.
Militärens politiska roll har minskat sedan Suhartotiden. Militären har exempelvis
inte längre några platser i parlamentet, men den indonesiska krigsmakten anses trots
det ha ett fortsatt stort inflytande, nationellt såväl som provinsiellt. Uppgifter

förekommer om att militära förband mot betalning agerar säkerhetsvakt åt privata
storbolag i flera provinser som ett sätt att dryga ut sin begränsade budget. Detta har
ibland lett till direkta konflikter med lokalbefolkningen, särskilt i samband med
marktvister, med våldsamheter och i något fall till och med dödsskjutningar som
följd.
Parlamentet har stärkt sin ställning gentemot president och regering genom
lagstiftning och tillägg till författningen. Framförallt har parlamentet förstärkt sin
övervakande roll gentemot den verkställande makten.
Trots att en kvinna innehade presidentämbetet 2001-2004 är kvinnor i allmänhet
klart underrepresenterade i politiken. Endast elva procent av landets parlamentariker
är kvinnor och endast fyra av 38 är regeringsmedlemmar.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Enligt officiella siffror var arbetslösheten 9,8 procent i början av 2007. Enligt
indonesiska normer innehar även den som endast arbetar en timme per vecka ett
arbete. Antalet undersysselsatta beräknas därför vara upp mot 40 miljoner personer
av en befolkning på totalt 220 miljoner. Den sammanlagda arbetsstyrkan ökar årligen
med omkring 2,5 miljoner personer. Statistiken är dock bristfällig. Den ökande
ekonomiska tillväxten under de senaste åren har ännu inte haft någon större effekt på
arbetslösheten i landet.
Indonesien har ratificerat samtliga centrala ILO-konventioner (Internationella
Arbetsorganisationen).
Statligt fastställda minimilöner revideras årligen och är olika för olika regioner.
Efterlevnaden är dock undermålig och många företag, inklusive statliga, bryter mot
ersättningsreglerna.
Trots att hälso- och säkerhetsfrågor numera regleras i lag är arbetsmiljöförhållanden
ofta undermåliga och i många fall direkt farliga. Detta

inkluderar industrier såsom stålverk, den stora gruvnäringen, textilindustrin,
plantagearbete och havsnäring, inklusive oljeutvinning. Exportföretag har oftast
högre standard på grund av det tryck som finns från importländerna. Även inom den
informella sektorn, servicenäringarna, transportsektorn med flera, måste
arbetsmiljöförhållandena betraktas som dåliga. Få resurser avsätts för
arbetsplatssäkerhet eller för åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
Anställda inom den privata sektorn har laglig rätt att organisera sig. Det kan ske på
fabriks-, distrikts-, provins- eller nationell nivå. 87 fackförbund är registrerade, varav
några är knutna till staten. Registrerade fackföreningar har kollektiv förhandlingsrätt.
Enligt ILO är omkring tio procent av alla arbetare organiserade. Det förekommer att
arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att inte bilda eller ansluta sig till
fackföreningar. Trakasserier av fackliga företrädare förekommer också i vissa fall.
Enligt ILO har emellertid den allmänna medvetenheten om arbetstagares rättigheter
ökat under senare år.
Alla organiserade anställda, förutom statstjänstemän och lärare, har rätt att strejka.
Enligt lag måste en strejk föregås av medling från ministeriet för arbetsfrågor, och
vara utlyst. I praktiken sker detta sällan och vilda strejker är vanliga. Enligt Amnesty
International dömdes sex fackföreningsledare i mars 2006 till fängelsestraff på
mellan 14 månader och två år efter en strejk om arbetsvillkoren vid en
palmoljeplantage på Sumatra. Militär och polis engageras fortfarande ibland i
arbetskonflikter, men mindre ofta än tidigare.
Tvångsarbete är förbjudet enligt lag. Vissa hushållsanställda lever dock, enligt ILO,
under tvångsarbetsliknande förhållanden på grund av sin starka beroendeställning till
sina arbetsgivare. Anställda på plantager lockas enligt ILO också ibland till
skuldslaveri eller utsätts för andra former av övergrepp. Det gäller också
prostituerade.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsolagen som antogs 1992 slår fast att alla personer har rätt till samma "optimala
hälsovård". Myndigheterna har ansvaret för att utveckla, driva och övervaka

hälsovården samt garantera att denna kommer folket till del till en rimlig kostnad.
Den primära hälsovården är relativt väl utbyggd, men UNICEF (FN:s barnfond)
uppger att antalet patienter vid de offentliga vårdinrättningarna på lokal nivå har
sjunkit. Hälsovård till subventionerat låga priser finns, men tillgängligheten är
ojämn. Landsbygdsområden och perifera provinser, inte minst i östra Indonesien, är
eftersatta.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den indonesiska konstitutionen slår fast att varje "medborgare har rätt till arbete och
att leva i värdighet". I UNDP:s "Human Development Index" 2007-2008 hamnar
Indonesien dock först på 107:e plats, efter samtliga övriga ASEAN-länder utom
Laos, Kambodja och Burma. Detta är emellertid en viss förbättring jämfört med
2006.

I samband med den ekonomiska krisen under senare delen av 1990-talet sjönk
utgifterna för hälsovård relativt kraftigt och har ännu inte återhämtat sig. I budgeten
för 2008 har dock de totala utgifterna för hälsovård nästan dubblerats jämfört med
föregående år till 5,5 procent av BNP. Per 100 000 invånare finns endast 16 läkare.

Av befolkningen beräknas 27 procent befinna sig under fattigdomsstrecket, men
uppemot halva befolkningen bedöms vara mycket känslig för konjunkturförändringar
och riskerar att hamna i fattigdom. Över 52 procent lever på under två dollar om
dagen. Sedan de omfattande subventionerna på bränsle minskades drastiskt i oktober
2005, har många familjers ekonomier försämrats då priset på transporter och många
dagligvaror som en konsekvens ökat.

Vaccineringsgraden har sjunkit för vissa sjukdomar jämfört med statistik från andra
halvan av 90-talet. UNICEF uppskattar att Indonesien är det femte sämsta landet i
världen när det gäller att vaccinera barn. Närmare hälften av alla barn växer upp i
vad som betecknas som ohälsosamma miljöer. Fattigare familjer i städerna är särskilt
utsatta. UNICEF uppskattar att 26 procent av alla barn under fem år är underviktiga.
12. Rätten till utbildning
Den indonesiska konstitutionen slår fast att "varje medborgare har rätt till utbildning"
och att minst 20 procent av statsbudgeten ska anslås för utbildning. Den
obligatoriska skolgången är nio år. Emellertid gör formella och informella avgifter –
för böcker, skoluniformer, mat, transporter, registrering och så vidare – att många
familjer inte har råd att låta barnen gå i skolan och kvaliteten är förhållandevis låg.
95 procent av alla barn i åldern 7-12 år går enligt officiell statistik i skolan, men 40
procent av dessa avslutar enligt UNICEF inte den obligatoriska skolgången.
Utbildning är ett av den nuvarande regeringens huvudfrågor och den avser uppfylla
målet på 20 procent av BNP för första gången 2008, en dubblering jämfört med
föregående år.
Enligt UNDP:s Human Development Report 2006 är 9,6 procent av de vuxna över
15 år analfabeter.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Indonesiens författning slår fast alla medborgares lika ställning. Det finns dock ingen
laglig definition av begreppet diskriminering och kvinnor diskrimineras ofta, inte
minst på grund av kulturella och religiösa traditioner. En kvinna behöver sin mans
eller fars tillstånd för att få ett pass, för att få arbeta nattetid och för att få genomgå
sterilisering eller abort, även om hennes liv är i fara. Det finns diskriminerande regler
vad gäller ekonomiska rättigheter såsom att äga mark, att få lån och krediter och
vissa sociala rättigheter på arbetsmarknaden. Fattiga kvinnor och kvinnor på
landsbygden har generellt bristfällig tillgång till utbildning, hälsovård och rättsligt
skydd.
Trots att konstitutionen föreskriver jämlikhet mellan könen förekommer lagstiftning
som strider mot dessa principer. Kvinnodiskrimineringskommittén, i sina
kommentarer till Indonesiens rapport till FN 2007, konstaterar att regeringen
namngivit 21 lagar som diskriminerar kvinnor, men att inte tillräckligt görs för att
revidera dessa. Ett exempel är äktenskapslagen från 1974 som slår fast att mannen är
familjens överhuvud.

Äktenskapslagar för muslimer tillåter månggifte under förutsättning att den första
hustrun samtycker eller är rörelsehindrad. Mannen kan då ta upp till fyra hustrur.
Månggifte förekommer dock enligt uppgift inte i särskilt stor omfattning.
Minimiåldern för giftermål för kvinnor är 16 år.
Den islamiska lag som tillämpas i familjerättsliga tvister inom muslimska familjer
ger överlag kvinnan en sämre rättsställning. För skilsmässofall är bevisbördan större
för kvinnor än för män. Frånskilda kvinnor får sällan underhåll och det finns inga
rättsliga mekanismer som tvingar fram sådant underhåll. Män och kvinnor har
samma arvsrätt.
Kvinnodiskrimineringskommittén konstaterar att de senaste årens
decentraliseringsprocess negativt påverkat kvinnors ställning på många håll i landet,
inte minst i Aceh. De senaste årens mer aktiva genomförande av sharialagstiftning i
bland annat Aceh, bidrar ofta till att försämra kvinnors rörelsefrihet och diktera
villkor för deras klädval och livsstil. Från flera distrikt förekommer uppgifter om
trakasserier från sedlighetspolisen mot kvinnor som till exempel vistats ute utan
manligt sällskap efter mörkrets inbrott.
Kvinnor utgör ungefär 40 procent av arbetsstyrkan och har generellt lägre lön än
män. Arbetslösheten har traditionellt legat runt 50 procent högre för
kvinnor än för män. Tre månaders mammaledighet är lagstadgad, men från officiellt
håll erkänns att många kvinnor avskedas inför födsel eller under föräldraledigheten.
En del företag avkräver kvinnor skriftliga löften att de inte ska bli gravida.
Från och med 2004 års val ska partiernas listor innehålla 30 procent kvinnliga
kandidater, men detta har inte nämnvärt ökat andelen kvinnor i parlamentet och
sanktionsmöjligheter saknas. Antalet kvinnor inom de högsta tjänstemannaskikten är
åtta procent.
Genom ett dekret från presidenten inrättades hösten 1998 en nationell kommission
mot våld mot kvinnor, vars mandat är att samordna och förbättra arbetet mot våld
mot kvinnor. Enligt kommissionen har antalet anmälningar om våld mot kvinnor,
framförallt i hemmen, ökat kraftigt, samtidigt som en mycket liten andel av alla

misshandelsfall rapporteras. Den lag mot våld i hemmet som antogs 2004 har börjat
tillämpas i domstolarna och inneburit ett steg framåt. Våldtäkt inom äktenskapet är
dock fortfarande inte straffbart enligt lag.
Våldtäkt utanför hemmet är en straffbar handling, men endast om mannen trängt in i
kvinnan räknas det som våldtäkt. Maximistraffet är tolv år, men de flesta domar är,
enligt kvinnoorganisationer, kortare. Bevisbördan för våldtäkt ligger på kvinnan, som
för att kunna göra en anmälan bland annat måste ha fysiska bevis genom
läkarundersökning samt ett vittne.
Enligt UNICEF finns mellan 70 000-200 000 prostituerade i Indonesien. Omkring en
tredjedel av dessa uppskattas vara under 18 år. Prostitution är formellt sett förbjudet,
men myndigheterna accepterar den i praktiken inom vissa definierade områden.
Minst 100 000 kvinnor och barn blir varje år, enligt UNICEF:s uppgifter, offer för
människohandel antingen inom Indonesien eller till andra länder. Människohandel
gjordes 2007 till en brottslig handling och en nationell handlingsplan för att
eliminera handel med kvinnor och barn håller på att utarbetas. Den nya lagen har
ännu inte lett till något åtal och förebyggande åtgärder saknas.
En lag för att skydda gästarbetare som lämnar Indonesien för att söka jobb
utomlands antogs 2004. Lagen har dock kritiserats eftersom den endast skyddar dem
som har alla erforderliga papper i ordning. Över 70 procent av de indonesiska
gästarbetarna är kvinnor, till större delen hushållsarbetare som reser ut illegalt. En
statlig kommission har inrättats för att förhindra olaglig handel med människor och
ge skydd åt gästarbetare.
15. Barnets rättigheter
Indonesien har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns dock
fortfarande nationell lagstiftning som strider mot innehållet i konventionen. Ett
exempel är den åldersmässiga definitionen av barn; där konventionen säger att en
person under 18 år är ett barn. Indonesisk lagstiftning är inte enhetlig i detta
avseende. Den indonesiska barnlagen (Child Welfare Law) från 1979 definierar ett

barn som en person under 21 år (om vederbörande är ogift), medan äktenskapslagen
från 1974 annars sätter åldersgränsen vid 16 år för kvinnor och 19 år för män.

Gatubarn förekommer huvudsakligen i storstäderna. En rad enskilda och religiösa
organisationer, FN-organ och myndigheter har program för att förbättra deras
situation.

Strafflagen stadgar att man måste vara 14 år för att samtycka till sexuellt umgänge.
Enligt arbetslagen (Labour Law) är 13 år minimiåldern för att få anställning. Enligt
strafflagen är personer över 16 år straffmyndiga (om de är ogifta), medan 8-åringar
anses ansvariga för kriminella handlingar enligt lagen om ungdomsdomstolar.
Användningen av civilstånd som grund för att en person räknas som barn eller inte
anses av UNICEF vara extra problematisk, särskilt som cirka tolv procent av alla
gifta kvinnor, enligt UNICEF:s uppgifter, gifte sig före 15 års ålder.
Enligt UNICEF fanns det 3 110 barn i indonesiska fängelser (95 procent av dem var
pojkar) år 2005. Detta utgör en betydande minskning jämfört med 90-talet. Omkring
80 procent av barnen hålls fängslade tillsammans med vuxna. Över 60 procent av de
fängslade barnen är dömda till fängelsestraff över ett år.
Det finns inga lagar som garanterar barnens rätt att träffa både modern och fadern
sedan föräldrarna skilt sig.
Enligt UNICEF har Indonesien en av världens lägsta nivåer av födelseregistrering.
Endast omkring 40 procent av alla barn registreras. Förutom otillgängligheten i vissa
delar av landet är den höga kostnaden för födelseattesten ett avgörande hinder.
Barnarbete förekommer. Enligt UNICEF finns omkring tre miljoner arbetande barn i
landet. Formellt regleras barnarbete genom lagstiftning; barn under 15 år får inte
arbeta mer än fyra timmar per dag, de måste ha föräldrars medgivande och de får inte
arbeta nattetid. I praktiken bryter dock många arbetsgivare mot dessa regler. En stor
grupp av de arbetande barnen återfinns i privata hushåll, andra är sysselsatta inom
den informella sektorn – till exempel med skoputsning eller gatuförsäljning. Det
finns också många barn som är sysselsatta inom gruvindustri, plantager, textilindustri
med mera.

Barnprostitutionen ökar i omfattning. Enligt UNICEF är en tredjedel av alla
prostituerade i landet under 18 år. Det finns uppgifter om fall där föräldrar 'sålt' sina
barn (oftast döttrar) till prostitution. Lagrum som förbjuder prostitution innehåller
också straffsatser för köp av minderåriga prostituerade, men dessa tillämpas
ineffektivt och sällan, främst på grund av en omfattande korruption.
Barn i reguljära väpnade styrkor förekommer inte. Rekryteringsåldern är 18 år, men
personer under 20 år behöver föräldrars samtycke för att gå in i armén. Uppgifter om
att barn, i så låga åldrar som sju år, har använts av de stridande sidorna i konflikten
på Moluckerna förekommer. Det finns rapporter om att separatiströrelsen GAM i
Aceh använt sig av barnsoldater.
Könsstympning av flickor förekommer i vissa delar av Indonesien. Metoderna
varierar beroende på olika etniska, kulturella och religiösa traditioner. Lagstiftning
saknas på området.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Indonesien är ett multikulturellt och multireligiöst samhälle med uppskattningsvis
330 etniska grupper och med potential för stora inre spänningar, vilket inte minst
manifesterats genom oroligheterna i Papua, Moluckerna och Sulawesi.
Medvetenheten om dessa spänningsrisker är stor och regeringen har lagt ned omsorg
på att delvis tillmötesgå, delvis kontrollera, de olika intressen som finns.
Författningen fastslår alla medborgares lika rättigheter och skyldigheter men
förbjuder inte uttryckligen diskriminering på grund av kön, ras, handikapp, språk
eller social status. Myndigheterna verkar officiellt för etnisk tolerans och lika
rättigheter. I praktiken dominerar landets största folkgrupp, javaneserna, militär och
statsförvaltning. Kineserna, som med mellan tre och fyra procent (officiella uppgifter

finns inte) av befolkningen utgör en av de största minoriteterna, utsätts för
diskriminering. Det finns en djupt historiskt rotad och utbredd misstro gentemot
kineser hos övriga folkgrupper i Indonesien. Enligt bedömningar kontrollerade
etniskt kinesiska affärsintressen uppemot 70 procent av Indonesiens ekonomi 1997
och den kinesiska minoriteten har förblivit mycket ekonomiskt dominerande även
efter den ekonomiska krisen 1997/98.
Restriktioner mot kulturella uttryck för den kinesiska minoriteten har gradvis lättats
efter Suhartos fall. Till exempel är det kinesiska nyåret numera en nationell helgdag
och inhemska tidningar kan ges ut på kinesiska.
Singaporianska tidningar på kinesiska finns också att tillgå och det finns alltfler
skolor som undervisar på mandarin och importerar undervisningsmaterial.
Sextio procent av Indonesiens befolkning på ungefär 220 miljoner bor på Java, ett
område som upptar 7 procent av landets yta. Ett statligt förflyttningsprogram som
tillämpades under Suharto, syftade till att flytta folk från tätbefolkade till
glesbefolkade områden. Detta program har under åren väckt både inhemsk och
internationell kritik då man bland annat menar att de inflyttade folken undertrycker
lokalbefolkning och lokal kultur. På vissa håll, främst i södra och västra Kalimantan
(Borneo), har dessa konflikter lett till våldsamheter.
En lag som säger att staten äger alla mineraler under jord, har lett till en omfattande
exploatering av naturresursrika markområden. Ursprungsbefolkning i dessa områden
har ofta med stor hänsynslöshet tvingats lämna marken. Detta gäller bland annat
Papua.
Toleransen för religiösa minoriteter verkar ha minskat under de senaste åren i
Indonesien. Exempel är attackerna mot muslimska sekter, som begås av religiösa
extremistgrupper och som tillåtits fortgå statligt ingripande. Detsamma gäller
motsättningarna mellan kristna och muslimska grupper på Sulawesi, som i flera fall
lett till förtryck och trakasserier utan att staten ingripit.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte olagligt i Indonesien och accepteras om den är diskret.
Transsexuella och transvestiter, s.k. ”waria”, har länge haft en plats i den offentliga
kulturen. Intoleransen mot homosexualitet ökar dock i takt med ett ökat fokus på
moralfrågor i det indonesiska samhället och en del muslimska grupper av mer
fundamentalistisk karaktär har under senare tid öppet attackerat homosexualitet som
ett anti-muslimskt beteende. Det finns även ett starkt socialt tryck att gifta sig, inte
minst inom familjen, vilket gör det svårt för många att öppet leva som homosexuella.
Det finns cirka elva organisationer för homo, -bi- och transsexuella personer i
Indonesien och ett nationellt nätverk, Nusantara Gay and Lesbian Committee,
baserat i Surabaya.
18 Flyktingars rättigheter
Indonesien har under de senaste åren drabbats hårt av naturkatastrofer, vilket gjort ett
stort antal människor hemlösa.
Fortfarande beräknas mellan 200 000 och 300 000 människor vara utan fast boende i
Indonesien efter tsunamin i Aceh 2004, lervulkanen på östra Java 2006 och
jordbävningarna i Yogyakarta och Pangandaran på Java 2006 samt den i Bengkulu på
Sumatra 2007.
Att organisera hjälpen till de många indoneser som drabbats av de återkommande
naturkatastroferna har varit en stor uppgift för regeringen. Betydande bidrag från det
internationella samfundet har dock underlättat. FN anser att erfarenheterna från Aceh
bidragit till snabbare och bättre respons under de senare katastroferna, både från
regeringen och från det internationella samfundets sida, även om den utlovade
ekonomiska kompensationen till enskilda familjer i vissa fall har dröjt. Efter
jordbävningarna på Java och Sumatra 2006 - 2007 har starka lokala aktörer också
sett till att hjälpen snabbt kommit behövande till handa.
Regeringen erkänner inte formellt begreppet internflykting vilket skapat svårigheter
när det gäller att få tillgång till tillförlitlig statistik över deras antal och behov.

Indonesien har inte anslutit sig till FN:s flyktingkonvention. Indonesien har hittills
inte i någon större omfattning varit ett mål för externa flyktingar, men har idag
utvecklats till att bli ett viktigt transitland för flyktingar från företrädelsevis
Mellanöstern med slutmålet Australien.
Det förekommer sedan länge en illegal arbetskraftsutvandring från Indonesien till
Malaysia, Singapore och Mellanöstern. Det har på senare år uppmärksammats
alltmer i indonesisk media att många av dessa personer, inte minst hushållsanställda,
behandlas illa av sina arbetsgivare.
19. Funktionshindrades rättigheter
Indonesien skrev i mars 2007 under FN:s konvention om funktionshindrades
rättigheter. Någon aktuell statistik över antalet personer med funktionshinder finns
emellertid inte att tillgå. Tidigare uppskattningar varierar mellan sex och tio miljoner
människor. Enligt UNICEF finns det omkring två miljoner funktionshindrade barn
mellan tio och 14 år. Personer med funktionshinder göms i stor utsträckning undan i
hemmen för att inte familjerna ska bli socialt utpekade.
Funktionshindrade omfattas inte av några särskilda statliga hjälpprogram, men det
finns enligt uppgift över tusen skolor för funktionshindrade i landet varav cirka 400
drivs av myndigheterna. I vissa provinser finns rehabiliteringscentrum.
Handikappanpassning av offentliga byggnader och transportmedel sker i mycket
liten utsträckning.
Personer med funktionshinder diskrimineras överlag av arbetsgivare. Enligt en lag
antagen 1997 ska varje företag med över hundra anställda anställa minst en procent
funktionshindrade, men regler för hur lagen ska tillämpas har ännu inte antagits
varför lagen än så länge är verkningslös. Det finns även en lag som slår fast
funktionshindrades rätt till anpassade fordon men bristen på resurser gör sådana
satsningar omöjliga för tillfället. I praktiken har personer med funktionshinder därför
svårt att klara sig i skola och i arbetsliv och tvingas i många fall tvingas förlita sig på
hjälp från enskilda organisationer och sina familjer eller tigga.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer som verkar för mänskliga rättigheter tillåts verka i stort
sett öppet i Indonesien. Undantag utgörs av de områden där separatiströrelser verkar,
till exempel Papua. Det förekommer också att aktivister utsätts för påtryckningar och
enligt Amnesty International har utomrättsliga avrättningar av aktivister förekommit
under de senaste åren. Enligt organisationen Kontras har dock inga direkta attacker
mot deras eller andra organisationers kontor i Jakarta förekommit under de senaste
åren.
Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter har fortsatt att verka
självständigt och har ofta intagit en kritisk ståndpunkt gentemot myndigheter.
Kommissionen saknar dock möjlighet att lämna annat än icke-bindande
rekommendationer. Riksåklagaren i Indonesien har också hittills visat sig ovillig att
ta upp de fall som kommissionen överlämnat till honom för vidare utredning.
Kommissionen mot kvinnovåld har byggt upp en solid och aktiv organisation under
de senaste åren, men får endast cirka 14 procent av sin budget från statliga medel. En
nationell ombudsman med verksamhet avsedd att likna den svenska tillsattes 2000
men har ännu inte börjat verka.
Bland de mera framträdande inhemska enskilda organisationerna kan nämnas Legal
Aid Foundation (LBH), Elsham, Kontras och Indonesian Corruption Watch (ICW).
Kontras har agerat i brott mot de mänskliga rättigheterna, och ICW har granskat och
offentliggjort detaljer i högprofilerade fall av misstänkt korruption. Förutom dessa
nationellt kända organisationer har en uppsjö organisationer med lokal förankring
vuxit upp och LBH har etablerat provinsiella kontor.
Många av de personer som leder dessa organisationer tillhör det indonesiska
samhällets övre skikt och har därmed informell tillgång till myndighetsrepresentanter
inom samma skikt. I vilken grad de verkligen påverkar besluten är en annan fråga,
men deras roll och inflytande i samhället har ökat under de senaste årens
demokratiska samhällsförändring.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Många länder bedriver idag program rörande mänskliga rättigheter i Indonesien. Ett
antal länder (Norge, Kanada, Ryssland) har även en bilateral dialog om mänskliga
rättigheter med landet.
Sverige kommer att inleda en motsvarande dialog om mänskliga rättigheter under
2008. I Sidas strategi för utvecklingssamarbetet med Indonesien för perioden
2005-2009 är mänskliga rättigheter ett prioriterat samarbetsområde och ett antal
insatser pågår, bland annat inom rättshjälp, media och barnens rättigheter . Raoul
Wallenberg-institutet har ett kontor i Jakarta sedan 2005 och bedriver tillsammans
med indonesiska myndigheter utbildning inom mänskliga rättigheter, bland annat i
fängelser.

Mänskliga rättigheter i Singapore 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Singapore är inte en demokrati, även om de sedvanliga politiska institutionerna
existerar och de flesta medborgerliga fri- och rättigheterna i teorin garanteras i
landets lagstiftning. Allvarliga inskränkningar och brister begränsar respekten
för de mänskliga rättigheterna, ofta med hänvisning till landets säkerhet eller
behovet av att upprätthålla religiös och social harmoni. Bristerna gäller främst
de demokratiska spelreglerna, godtyckliga frihetsberövanden, straffpåföljder
samt yttrande- och pressfrihet. Däremot står sig Singapore väl i internationell
jämförelse när det gäller medborgarnas ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. Regeringen för en aktiv politik, om än med vissa undantag, för att
motverka diskriminering av människor på grund av etnisk härkomst, religion
och kön. Motsättningar mellan de etniska grupperna manifesteras dock
emellanåt i det vardagliga livet.
Reglerna för politisk verksamhet och det sätt på vilket allmänna val förbereds
och genomförs begränsar allvarligt oppositionspartiernas möjligheter till
politiskt inflytande. Samma parti, People’s Action Party (PAP), har enväldigt
styrt Singapore sedan självständigheten 1965. Massmedia kontrolleras indirekt
av regeringen och kritik mot regeringen förekommer sällan. En viss trend mot
ett öppnare debattklimat har kunnat noteras under senare år men ett bakslag
inträffade i september 2006. Då förbjöd Singapores regering försäljning och
distribution av den i Hongkongbaserade tidningen Far Eastern Economic
Review och under hösten 2007, då Financial Times var tvungna att publicera
en ursäkt för att undgå stämning.
Dödsstraff och spöstraff är vanligt förekommande. Överlag är
straffpåföljderna mycket höga, vilket förklaras med önskan att statuera
avskräckande exempel. Regeringen verkar dock ha tagit visst intryck av
internationell kritik då antalet dödsstraff minskat något under de senaste åren.

Officiell dödsstraffsstatistik har inte offentliggjorts förutom år 2001 och 2002
men notiser om avrättade har förekommit i dagspress. Ett antal lagar, bland
annat lagen om inre säkerhet, medger frihetsberövande utan rättegång, i
praktiken på obestämd tid. Denna lag har under de senaste åren tillämpats för
arrestering av drygt 35-talet singaporianska muslimer, misstänkta för att planera
terroristattentat i Singapore. Fyra av dessa har dock släppts under hösten 2007.
En fråga som har stått i fokus i internationella organisationers rapportering om
Singapore under särskilt det senaste året, är behandlingen av anställda för
arbete i hemmet. Human Rights Watch har till exempel rapporterat om frågan
och uppvaktat Singapores regering om den bristande regleringen och
utnyttjandet av anställda i hemmet. Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder
för att förbättra situationen, men dessa får bedömas som otillräckliga.
Vid Världsbanken och Internationella valutafondens (IMF) årsmöte i
Singapore i september 2006 tydliggjordes Singapores strikta hållning när det
gäller demonstrationer och allmänna folksamlingar, vilket föranledde EU att
protestera. Under toppmötet för Association for Southeast Asian Nations
(ASEAN) i november 2007 tilläts inga demonstrationer eller manifestationer.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Av de sex centrala konventionerna om mänskliga rättigheter har Singapore
endast ratificerat konventionen om barnets rättigheter (CRC) och
konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW). Landet har undertecknat det fakultativa protokollet
(tilläggsprotokoll) till CRC om barn i väpnade konflikter men inte ratificerat
det. Det fakultativa protokollet om handel med barn är inte undertecknat eller
ratificerat. Detta gäller även det fakultativa protokollet till CEDAW om enskild
klagorätt.
Singapore har inte undertecknat eller ratificerat flyktingkonventionen och det
tillhörande protokollet från 1967. Romstadgan för internationella

brottmålsdomstolen (ICC) har inte undertecknats eller ratificerats.
Landets första rapport om implementeringen av barnkonventionen skulle ha
lämnats in 1997, men kom inte in förrän 2002. Rapporten föranledde bland
annat en uppmaning från FN:s barnrättskommitté att ändra vissa åldersgränser
i den nationella lagstiftningen, vilket delvis genomförts. Singapore hade den 20
december 2007 ännu inte kommit in med den rapport som skulle lämnas in
under 2007.
Några ratifikationer av ytterligare konventioner är inte att vänta på kort sikt.
Även om Singapore skulle kunna leva upp till åtagandena i några av de övriga
konventionerna, och i praktiken gör så, tycks regeringen inte ha några planer på
att begränsa sitt manöverutrymme genom att binda sig till ytterligare
internationella konventioner. FN:s särskilda rapportörer har två gånger begärt
att få besöka landet för att diskutera dels utomrättsliga avrättningar, dels
situationen för människorättsförsvarare. Förfrågningarna har hittills inte
beviljats.
Några åtgärder för att öka respekten för och kunskapen om de mänskliga
rättigheterna från regeringens sida har inte kunnat noteras. Det finns ett
FNförbund,
som bedriver verksamhet i det tysta. Överlag uppmärksammas frågor
om mänskliga rättigheter sällan i den inhemska debatten. En av orsakerna till
detta är begränsningar i press- och yttrandefriheten.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga uppgifter tyder på att politiska mord, politiska avrättningar, ofrivilliga
försvinnanden, slaveri eller slaveriliknande former förekommer. Förhållandena
i fängelserna är spartanska men anses vara relativt anständiga. Kritik
förekommer mot hur vissa fångar – i första hand de som fängslas för
narkotikabrott och brott mot immigrationslagarna – behandlas. Det rör sig ofta
om personer från andra länder i Asien som sökt sig till Singapore av främst

ekonomiska skäl. Företrädare för människorättsorganisationer får inte besöka
fängelserna. Tortyr är förbjudet i lag, men enligt uppgift händer det att fångar
misshandlas. Också rapporter om polismisshandel förekommer. Intrycket är
dock att dessa övergrepp i allmänhet beivras.
Utdömande av spöstraff är obligatoriskt för ett 30-tal brott: bland annat för
upplopp, mordförsök, narkotikabrott, kidnappning, våldtäkt, väpnat rån,
vandalism och illegal immigration. Kvinnor, dödsdömda, män under 16 eller
över 50 år samt annan som av medicinska skäl anses olämplig får dock inte
dömas till spöstraff. I utdömandet av straff (inklusive spöstraff) görs ingen
åtskillnad mellan singaporianska medborgare och utländska medborgare.
4. Dödsstraff
Dödsstraff, genom hängning, är vanligt förekommande och i princip
obligatoriskt för vissa typer av brott: bland annat narkotikabrott, mord, bruk av
eldvapen och förräderi. Dessutom är bevisbördan vid vissa typer av brott
såsom narkotikabrott omvänd, det vill säga den åtalade ska bevisa sin oskuld.
Enligt Amnesty International har över 400 personer avrättats mellan 1991 och
2004. Detta placerar Singapore bland de länder i världen som har det högsta
antalet dödsstraff per capita. Antal dödstraff per år har emellertid minskat
jämfört med bara några år tillbaka. De flesta av dödsstraffen utdöms för
narkotikabrott. Officiell statistik offentliggörs inte, förutom för år 2002 då
siffran uppgavs vara 28 stycken och 2001 då antalet uppgavs vara 27 stycken.
Från att tidigare huvudsakligen ha skett i det tysta har inhemsk media på senare
år i större utsträckning rapporterat om avrättningar och fall där personer dömts
till döden.
Särskilt stor uppmärksamhet ägnades Shanmugam Murugesu, en man som
hängdes för narkotikasmuggling våren 2005. Fallet visade på en gryende
opinion mot dödsstraffet. Flygblad delades ut, ett diskussionsforum bildades
och en nattvaka hölls till stöd för den dödsdömde. Ett annat uppmärksammat
fall var den australiske medborgaren Van Tuong Nguyen, som hängdes i

december 2005 för narkotikasmuggling av 396 gram heroin till Singapore.

organiserad brottslighet.

Dessa fall, i synnerhet Van Tuong Nguyen, fick internationell uppmärksamhet.

Lagen om inre säkerhet har använts mot kommunister, spioner och under de
senaste åren mot påstådda terrorister. Enligt myndigheterna var under 2005 34
singaporianer fängslade med stöd av lagen om inre säkerhet som påstådda
medlemmar av eller med kopplingar till muslimska extremistgrupper,
misstänkta för att planera terroristattentat i Singapore. Fyra av dessa har under
hösten 2007 släppts då de genomgått rehabiliteringsprogram men står fortsatt
under övervakning och med restriktioner.

Mycket kritik riktades särskilt mot det faktum att dödstraff är obligatoriskt för
narkotikasmuggling och att domstolen således berövas möjlighet att ta andra
hänsyn vid utdömande av straff.
Även om Singapores regering ogillar den internationella uppmärksamheten
över antalet avrättningar i Singapore finns inga tecken på beredskap att ändra
den nu gällande lagstiftningen. Tvärtom försvaras den kraftfullt med behovet
att bibehålla den höga säkerhetsnivån i Singapore. Den omfattande genomgång
av den singaporianska strafflagen som ägde rum under 2007 innebar ingen
inskränkning av bestämmelserna, men möjligen kan en viss uppmjukning av
lagen komma att ske på sikt. EU försöker förmå Singapore att avskaffa
dödsstraffet eller åtminstone att få bort dess obligatoriska karaktär liksom att
minska antalet brott för vilka dödsstraff kan utdömas. Singapore var en av de
stater som kraftigast motsatte sig den resolution mot dödsstraffet som antogs
av FN:s generalförsamling under 2007 på initiativ av EU och ett antal andra
länder. Dödsstraffet är en av huvudfrågorna i EU:s arbetsgrupp för försvar av
de mänskliga rättigheterna i Singapore.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
En person misstänkt för brott, anhållen eller häktad, kan förhindras att anlita
försvarare och att underrätta de närmast anhöriga fram till dess att
polisutredningen är färdig. I september 2005 uppmärksammades ett fall där en
filippinsk hushållsanställd misstänkt för mord fick vänta upp till en vecka innan
hon fick en försvarsadvokat.
Frihetsberövande utan rättslig prövning förekommer. Det finns fyra lagar som
möjliggör ett sådant förfarande: lagen om inre säkerhet, Internal Security Act,
brottmålslagen, Criminal Law Act, lagen om icke önskvärda publikationer,
Undesirable Publications Act; och lagen om drogmissbruk, Misuse of Drugs Act.
Brottmålslagen har främst använts vid misstänkta narkotikabrott och

Under lagen om inre säkerhet kan en person, om presidenten och
inrikesministern så beslutar, kvarhållas i två år. När perioden löpt ut kan en ny
tvåårsperiod beslutas. Någon övre gräns finns inte. Detta innebär i praktiken
inlåsning utan vanlig rättslig prövning. Istället kan den som sitter fängslad med
stöd av lagen få sitt fall prövat genom ansökan till ett så kallat rådgivande organ
vars ordförande är en medlem av Högsta domstolen. Reserestriktioner och
anmälningsplikt kan också utfärdas under lagen om inre säkerhet.
Regeringen framhåller, i ljuset av det ökade terroristhotet i regionen, gärna
lagens förebyggande karaktär och betonar att den inte skall ses som ett
straffinstrument. De som arresteras under lagen uppges bli föremål för någon
form av rehabiliteringsprogram i syfte att omvända dem till goda
samhällsmedborgare.
Alla personer över 15 år måste lämna fingeravtryck och bära identitetshandling.
Den som bor utomlands mer än tio år riskerar att förlora sitt medborgarskap.
Detta sker dock sällan. Män i värnpliktig ålder måste ha tillstånd för att lämna
landet längre än sex månader. Telefonavlyssning och övervakning av internet
anses vara vanligt förekommande.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Singapores rättssystem baseras på den brittiska rättstraditionen och föreskriver
allas likhet inför lagen, oavsett etnisk bakgrund, religion eller trosuppfattning.
Domstolsväsendet är i princip fristående från den verkställande makten.

Domare utses formellt av presidenten. Domstolsväsendet fungerar väl i
normala fall. Domstolarnas självständighet kan dock ifrågasättas i mål med
politisk anknytning eller då starka statliga intressen står på spel då domarna,
särskilt i Högsta domstolen, har band till det styrande partiet och dess ledare.
Domstolarna anses i sådana mål vara lyhörda för den politiska ledningens
signaler. Advokatkåren är självständig i förhållande till myndigheterna.
Inga extraordinära domstolar förekommer utöver militärdomstolar för
rättskipning för brott av militär personal. Det finns inga skillnader mellan mäns
och kvinnors tillgång till rättssystemet. En person som är försatt i konkurs kan
förbjudas lämna landet, liksom den som är släppt mot borgen. Exil är förbjudet
enligt konstitutionen, och det respekteras. Det har dock tidigare förekommit
att ett antal personer frivilligt valt exil framför att bli åtalade för förtal av
regeringsmedlemmar.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter som tyder att staten systematiskt underlåter att beivra
vissa brott.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen garanterar press- och tryckfrihet, men tillåter samtidigt
inskränkningar. I praktiken är yttrandefriheten begränsad och medborgare och
journalister utövar självcensur. Ämnen eller åsikter som kan leda till social oro
och spänningar mellan olika befolkningsgrupper (ras, religion, språk) tillåts inte
ventileras i media. Regeringen är särskilt känslig för personangrepp mot
ledande regeringsföreträdare samt ifrågasättande av det styrande partiets
maktställning. Anklagelser om förtal och hot om stämning har riktats både mot
inhemska politiker och utländska journalister och flera fall har hamnat i
domstol.
En uppmärksammad förtalstvist, som härrör från valet 2001, avgjordes i
januari 2005. Domstolen dömde Chee Soon Juan, generalsekreterare i
Singapore Democratic Party, för förtal av den tidigare premiärministern Goh
Chok Tong och Lee Kuan Yew och fastställde ett skadestånd på över 300 000

USD. Media har i detalj beskrivit de olika stegen och inlagorna i denna process.
Till skillnad från tidigare liknande fall har mediarapporteringen varit
förhållandevis objektiv.
I november 2006 omvandlades tidigare utdömda bötesstraff för Chee Soon
Juan samt två Singapore Democratic Party-sympatisörer till fängelsestraff
mellan tio dagar och fem veckor. De tre hade inte betalat böter som tidigare
utdömts för att de talat vid offentliga möten som arrangerats utan tillstånd.
Chee Soon Juan har därefter ålagts att betala nya böter för försök att lämna
Singapore utan tillstånd och för att demonstrera utan tillstånd.
Även om det finns ett antal olika tidningar, radiostationer och tv-kanaler råder
det i praktiken ett monopol på mediamarknaden i Singapore. Samtliga media
anses ha starka band till regeringen, eftersom de helt eller delvis ägs av staten.
Tidningar från Malaysia får i princip inte importeras. Däremot går det att köpa
ett stort urval av tidningar och tidskrifter från andra länder. I augusti 2006
beslutade regeringen att fem internationella publikationer (Far Eastern
Economic Review, the Financial Times, the International Herald Tribune,
Time och Newsweek) ska behandlas som offshore publikationer. Detta innebär
under lagen om tidningar och tryckta publikationer (Newspaper and Printing
Presses Act) att dessa publikationer måste utse en juridisk person i landet som
kan vara svarande i förtalsmål samt krav på en deposition om 200 000
Singapore dollar. Om dessa krav inte uppfylls beläggs publikationerna med
försäljnings- och distributionsförbud.
I slutet av augusti 2006 stämde premiärminister Lee Hsien Loong och hans far,
den före detta premiärministern Lee Kuan Yew, Far Eastern Economic Review
för förtal och något senare förbjöds försäljning och distribution av tidningen i
Singapore. Rättsprocessen pågår fortfarande. Far Eastern Economic Review
har av singaporiansk domstol förvägrats att anlita en i Storbritannien verksam
advokat som är expert på förtalsmål. I stället har tidningen hänvisats till lokala
ombud. Under oktober 2007 bad den brittiska tidningen Financial Times om
ursäkt till premiärministern, hans fru och hans far, sedan tidningen publicerat

en artikel som antydde att fadern låg bakom sonens utnämning till
premiärminister och att premiärministern hjälpt sin fru till positionen som VD
för ett av de största statliga bolagen. Tidningen betalade också en ospecificerad
summa i ersättning till familjen Lee.

I strafflagsrevisionen 2007 utvidgades vissa sektioner i strafflagen till att
innefatta brott som begås via internet och annan elektronisk media. En annan
utvidgning gör det möjligt att straffa en person som utanför Singapores gränser
medverkar eller bistår någon att begå ett brott i Singapore.

Utländska korrespondenter tillåts agera fritt i Singapore, även om de är föremål
för regeringens uppmärksamhet vad gäller artiklar som uppfattas som förtal
eller inblandning i Singapores inrikespolitik.

Förenings- och församlingsfrihet råder i teorin. Restriktioner kan dock införas
om det anses nödvändigt för att skydda landets säkerhet. Om fem eller fler
personer samlas till ett offentligt möte utomhus måste de ha tillstånd. Kravet
på tillstånd för möten inomhus har lättats sedan 2004, vilket kan tolkas som ett
led i premiärminister Lee Hsien Loongs aviserade åtgärder för ett öppnare
Singapore. I strafflagsrevisionen 2007 vidgades begreppet ”olagligt möte” till
att även omfatta fall då den allmänna ordningen inte är hotad och straffsatsen
skärptes. Föreningar med mer än tio medlemmar måste registreras.

Filmer, tv-program, videos, webbsidor med mera är föremål för censur. I
huvudsak är det pornografiska inslag som censureras. Parabolantenner är
förbjudna. Kabel-tv med utländska kanaler finns men tillhör ett
statskontrollerat monopolföretag. Politiska filmer och politisk reklam är
förbjudna, inklusive på internet. Regissören Martin Sees dokumentär om
journalisten Said Zahari, som tillbringade 17 år i fångenskap för sitt försvar av
pressfriheten, förbjöds i april 2007 av departementet för information,
kommunikation och konst.
En viss uppluckring av det allmänna debattklimatet har skett under senare år.
Idag publiceras artiklar som var otänkbara för bara några år sedan. Fortfarande
är dock rapporteringen i inhemska och känsliga utrikespolitiska frågor försiktig
och återspeglar i allmänhet regeringens syn. Den kritik mot regeringen som
ändå förekommer är ofta indirekt och inlindad. Liksom på många andra håll i
världen är det bland kulturarbetarna, och då främst på mindre fristående
teatrar, som alternativa åsikter tydligast framförs. Betydelsen av internet har
ökat, i synnerhet i form av bloggar där avvikande åsikter kommer till uttryck.
Regeringen försöker dock övervaka dessa och tvingade senast i april 2005 en
singaporiansk student studerande i USA att stänga ner sin blogg på grund av
inlägg av känslig natur. I november 2006 blev Yap Keng Ho, medlem i
Singapores oppositionsparti Singapore Democratic Party (SDP), dömd att
betala 2.000 dollar i böter då han lagt ut en videofilm av ett olagligt partimöte
på sin blogg. Reportrar utan gränser rankar Singapore på 141:a plats av totalt
169 länder i fråga om yttrandefrihet.

Kommunistpartier är förbjudna. Andra föreningar kan förbjudas av en rad skäl.
Föreningar kan upplösas om de till exempel verkar på ett sätt som inte är
förenligt med samhällets mål och syften. Det har hänt att i grunden ickepolitiska
föreningar omklassificerats till politiska partier, vilket försvårar deras
möjligheter att ta emot frivilliga bidrag.
Under Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) årsmöte i
Singapore i september 2006 upprätthölls förbudet mot protester och
demonstrationer utomhus. Regeringen vägrade dessutom att släppa in 25
aktivister som ackrediterats av Världsbanken/IMF till mötet. Detta kritiserades
av internationella organisationer och enskilda länder (däribland Sverige) och
beslutet ändrades senare till att avse fem aktivister. Under 2007 har flera
demonstranter arresterats efter demonstrationer mot militärjuntan i Burma,
bland annat. Singapore Democratic Party:s ledare Chee Soon Juan. I samband
med ASEAN:s toppmöte i november tilläts inga möten utomhus men en
mindre studentdemonstration genomfördes och upplöstes sedan lugnt när
polis anlände.
Singapore är ett sekulärt samhälle och det finns ingen statskyrka eller
statsreligion. Religionsfrihet råder och medborgarna har rätt att fritt utöva sin

religion så länge det inte innebär aktiviteter som hotar lag och ordning, hälsa
eller den allmänna moralen. Harmoni mellan de olika religiösa grupperna är en
av grundvalarna i det singaporianska samhällsbygget och finns inskriven i en
särskild lag: lagen om bevarande av religiös harmoni. Lagen ger myndigheterna
rätt att ingripa mot bland annat religiösa gruppers politiska aktiviteter. Alla
religiösa sammanslutningar måste registreras.
Jehovas vittnen och "Unification Church" är förbjudna då de vägrar värnplikt
och att svära fanan trohet. Ett antal medlemmar av Jehovas vittnen sitter i
fängelse på grund av värnpliktsvägran. Falun Gong anhängare har åtalats för
brott mot demonstrationsförbudet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Singapore är inte en demokrati. Ett parlament existerar, men spelar en relativt
underordnad roll.
Val hålls minst vart femte år. Även om de formellt går korrekt till kan de
knappast betecknas som rättvisa. Det senaste parlamentsvalet hölls i maj 2006.
Valdeltagandet är obligatoriskt. PAP, som styrt Singapore sedan
självständigheten år 1965 fick 66,6 procent av rösterna och 82 av de 84 platser i
parlamentet som besätts genom val.
Vid parlamentsvalet i maj 2006 erhöll Singapore Workers’ Party flest röster
bland oppositionspartierna och har nu två ledamöter i parlamentet. En plats
erövrades av Singapore Democratic Alliance, en valteknisk samverkan mellan
fyra mindre oppositionspartier. Singapore Democratic Party, som är det minsta
av de tre aktiva oppositionskonstellationerna, fick inget mandat i det nya
parlamentet.
Det finns således en handfull oppositionspartier men deras möjligheter till
inflytande begränsas bland annat av valsystemet, reglerna för bidrag till
politiska organisationer, regeringspartiets taktik under de ofta mycket korta
valkampanjerna samt inte minst av den bristande tillgången till media. Flera

oppositionspolitikers karriär har stoppats sedan de i domstol fällts för
ärekränkning av ledande företrädare för regeringspartiet, dömts till skadestånd
och förklarats i konkurs. Reseförbud kan införas för personer satta i personlig
konkurs. Detta har drabbat två politiskt aktiva och före detta
parlamentsledamöter: Chee Soon Juan och J.B. Jeyaratnam. De har belagts med
reseförbud efter konkurser kopplade till förlorade förtalsmål mot
regeringsföreträdare.
Presidentval skulle ha ägt rum senast i augusti 2005. Presidentvalskommittén,
som innan ett val kan hållas måste avge sitt godkännande, avfärdade dock tre
av fyra kandidatansökningar. Endast den sittande presidenten, S R Nathan,
ansågs lämplig och därmed förlängdes hans mandat till 2011. Det inträffade
föranledde kritik från en hel del kommentatorer, bland annat menade några av
dessa att en av de refuserade kandidaterna, Andrew Kuan, borde ha ansetts
vara lämplig som presidentkandidat.
Inget av oppositionspartierna utgör idag något reellt alternativ till
regeringspartiet. Medborgarnas möjligheter att ventilera sina åsikter på den
förda politiken begränsas i stor utsträckning till de möten som både ministrar
och regeringspartiets parlamentsledamöter regelbundet har med väljarna i sina
respektive valkretsar.
Önskemål och krav som tar fasta på bristerna i det singaporianska valsystemet
har på senare tid framförts från flera olika håll. Dessa har pekat på att den
nuvarande situationen riskerar att underminera det politiska systemet och leda
till politisk apati och resignation. Många bedömare menar dock att det behövs
en ny generation av ledare i Singapore för att genomföra några mer
genomgripande förändringar av landets politiska system. År 2004 efterträddes
Goh Chok Tong av landsfadern Lee Kuan Yews äldste son Lee Hsien Loong
på premiärministerposten. Detta har emellertid inte lett till några förändringar i
det politiska klimatet även om Lee Hsien Loong vid sitt tillträde framhöll
behovet av ett öppnare Singapore.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Fackföreningar är i princip tillåtna liksom strejker och kollektivavtal. Några
strejker har dock inte förekommit sedan 1986. Regeringen tvekar inte att gripa
in och "tala parterna tillrätta" om en arbetsmarknadstvist hotar vad den
uppfattar som nationella intressen. Tvångsarbete är förbjudet. Regler om
minimilön saknas och villkoren för en del av de många gästarbetarna är ibland
bristfälliga. Det gäller i synnerhet de hushållsanställda som inte omfattas av de
regler som gäller för den övriga arbetsmarknaden.
Singapore har ratificerat fem av ILO:s åtta kärnkonventioner; nr 29, 138, 182,
100 och 98.
Fackföreningsrörelsen i Singapore samarbetar mycket nära med stat och
arbetsgivare. Ledaren för den fackliga centralorganisationen NTUC är medlem
av regeringen.
Den lagstadgade arbetstiden är 44 timmar i veckan, som normalt fördelas över
fem och en halv dag. Under 2004 genomfördes en förkortning av arbetsveckan
till fem dagar för offentliganställda i syfte att lämna mer tid för familjeliv och
fritid. Antalet arbetade timmar uppgår dock fortfarande till 44 i veckan.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den allmänna hälsonivån är god och sjukvården håller hög klass. Det finns
ingen statlig sjukförsäkring, men de flesta förvärvsarbetande singaporianer
sparar i en statlig fond till sin pension och till eventuella sjukvårdskostnader.
Fonden har emellertid ingen försäkringsaspekt inbyggd. Familjen förväntas ta
hand om sina sjuka. Människor utan medel tas hand om frivilligorganisationer,
vilka erhåller visst statligt stöd. Föräldrar som inte tas om hand av sina barn har
enligt singaporiansk lag rätt och möjlighet att stämma sina vuxna barn, vilket
skett i ett hundratal fall.
12. Rätten till utbildning
År 2003 infördes en obligatorisk sexårig grundskoleutbildning för alla som fyllt

sex år och som ännu inte fyllt 15. De flesta barn gick dock redan dessförinnan i
skola och i de allra flesta fall i nio år. Utbildningsväsendet håller relativt hög
klass.
En dryg femtedel av statsbudgeten satsas på utbildning, vilket motsvarar fyra
procent av bruttonationalprodukten. Regeringen har aviserat ytterligare
satsningar på utbildning i syfte att behålla Singapores ekonomiska konkurrens
och attraktionskraft i regionen. Utöver mer resurser talas om att förändra
utbildningen för att skapa bättre förutsättningar för egna initiativ och
kreativitet. Estetiska och praktiska ämnen ska ges större utrymme än hittills.
Engelska är undervisningsspråk i samtliga skolor. Samtliga elever måste studera
ett av de andra tre officiella språken.
Skolavgifter betalas genom hela skolsystemet, men är i den del av utbildningen
som motsvarar grundskola mycket låga. Det går upp till 40 elever på varje
lärare under de sex första skolåren, varefter antalet successivt minskar till 20-25
elever.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Levnadsnivån i Singapore är för asiatiska förhållanden mycket hög. Någon
misär förekommer inte och det är ovanligt med hemlösa trots bristen på
socialförsäkringssystem. Över 85 procent av befolkningen äger sina egna
bostäder.
Arbetslöshet förekom knappt i landet före Asienkrisen men ökade som en
följd av den. Arbetslösheten har emellertid minskat kraftigt under 2007 på
grund av den snabbt växande ekonomin. I december 2007 var arbetslösheten
endast ca 1,7 procent och delvis strukturellt betingad. Regeringen har tvingats
inse att arbetslösheten, i synnerhet bland äldre och personer som saknar
formell utbildning, kan komma att öka i och med att okvalificerade jobb flyttar
till länder med lägre kostnader såsom Kina.
Arbetslöshetsförsäkring saknas. Den som blir arbetslös förutsätts leva på

besparingar och med hjälp av släktingar. De allra sämst ställda kan dock få del
av vissa statliga sociala bidrag. I takt med att arbetslösheten permanentats och
de ekonomiska klyftorna i samhället ökat har nya former av ekonomiskt stöd
till behövande introducerats.
Singapore hamnar i UNDP:s Human Development Index (Human Development
Report 2007/08) på 25:e plats av 177 listade länder.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Män och kvinnor har i princip samma lagstadgade rättigheter. De flesta
begränsningar som tidigare har funnits har nu avskaffats. Muslimska män får
dock ha fler hustrur och ensidigt besluta om skilsmässa.
Det förekommer regelmässigt att utländska hushållsanställda misshandlas, men
sådana fall beivras om de kommer till polisens kännedom. De
hushållsanställdas situation har på senare tid fått större uppmärksamhet i både
media och i den inhemska debatten i allmänhet. Det har fram till nyligen helt
saknats reglering av de hushållsanställdas rättigheter och de åtgärder som
införts får anses otillräckliga för att komma till rätta med utnyttjande och
trakasserier av hushållsanställda. En särskild enhet inom arbetsministeriet har
skapats för frågor med koppling till de utländska hushållsanställdas situation.
Vidare har en fristående organisation bildats till stöd för de hushållsanställda.
EU:s arbetsgrupp för försvar av mänskliga rättigheter för en dialog med
organisationen.
Våld i hemmet faller under allmän strafflag, med undantag för våldtäkt inom
äktenskapet som är inte kriminaliserat annat än i vissa föreskrivna fall, såsom
vid besöksförbud eller efter ansökan om skilsmässa. Kvinnlig omskärelse
förekommer bland muslimerna.
Kvinnors politiska inflytande i Singapore är begränsat. Endast 17 av
parlamentets 84 valda ledamöter är kvinnor, vilket dock är en ökning jämfört

med tidigare år. Sedan bytet på premiärministerposten i augusti 2004 finns två
kvinnliga viceministrar i regeringen. Därtill finns ett antal kvinnor i ledande
befattningar i förvaltning, universitetsvärlden och näringslivet. Kvinnornas
genomsnittslön är nästan 25 procent lägre än männens, vilket främst beror på
att kvinnor i första hand återfinns i lägre betalda yrken. Singapore ratificerade
ILO:s konvention nr 100 om lika lön för arbete av lika värde i maj 2002.
Handel med kvinnor från bland annat Indien, Thailand och Malaysia för
prostitution förekommer. Enligt en rapport om människohandel från det
amerikanska utrikesdepartementet som publicerades i juni 2004, uppgår antalet
fall av kvinnohandel för sexuella ändamål till över hundra per år. Singapore
placerades i den kategori länder som enligt rapporten vidtar vissa åtgärder mot
människohandel, men inte tillräckligt kraftfulla. Den singaporianska regeringen
erkänner inte omfattningen av kvinnohandeln och ifrågasatte de amerikanska
källorna samt redogjorde för sin lagstiftning, sin skarpa gränskontroll och
andra åtgärder som hindrar handel med kvinnor och barn.
Prostitution är inte förbjuden och tillåts med polisens goda minne i vissa
distrikt där det även förekommer bordellverksamhet. De prostituerade måste
genomgå regelbundna hälsoundersökningar och bära hälsointyg.
15. Barnets rättigheter
Barns rättigheter respekteras i stor utsträckning. Alla barn har tillgång till
utbildning och hälsovård. Gatubarn förekommer inte. Singapore ratificerade i
november 2005 ILO:s konvention 138 om minimiålder för anställning.
Minimiåldern för arbete är numera 15 år. Minimiåldern för registrering till
militärtjänst är 16,5 år. Den brukar påbörjas tidigast vid 18 år. Aga förekommer
både i hemmen och i skolan.
Fängelsestraff kan utdömas från 16 års ålder. För brott som begåtts efter att
man fyllt 16 men innan man fyllt 21 får rätten dock döma till fängelse endast
om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl
för det.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Enligt konstitutionen ska alla människor behandlas lika oavsett kön, etnisk
tillhörighet eller religion. I praktiken finns dock grupper i det singaporianska
samhället som diskrimineras.
Singapore är ett multietniskt samhälle med tre större befolkningsgrupper:
kineser (77 procent), malajer (15 procent) samt indier (7 procent).
Minoriteterna har rätt att tala sitt språk, utöva sin religion och kultur men
regeringen söker skapa en singaporiansk identitet. Etnisk harmoni har högsta
prioritet för regeringen. Den för en aktiv politik för att upprätthålla den
rådande balansen och undvika diskriminering. Alla lagar kräver godkännande
av presidentens råd för minoriteters rättigheter, Council on Minority Rights,
innan de kan träda i kraft.
Singapore har varit relativt framgångsrikt att på ytan skapa harmoni mellan de
tre stora befolkningsgrupperna. Samtidigt förekommer få kontakter och lite
växelverkan mellan de olika grupperna. Dessutom framförs inte så sällan
klagomål från indier och malajer på att kineserna har ett för stort inflytande. I
de politiska institutionerna och i universitetsvärlden är malajerna
underrepresenterade. Kineserna har högst genomsnittsinkomst medan
malajerna har den lägsta. De högsta militära befattningarna innehas samtliga av
kineser. Regeringen söker uppmuntra en blandning av olika etniska grupper i
de statsfinansierade bostadsområdena (där drygt 80 procent av befolkningen
bor) genom att sätta tak för hur stor andel kineser, indier, eurasier och andra
folkgrupper som får köpa lägenhet i ett visst område.
I Singapore finns cirka 600 000 gästarbetare från främst Filippinerna,
Indonesien, Bangladesh och Sri Lanka. De arbetar i första hand i hemmen och
i byggindustrin och har inte samma rättigheter som singaporianska
medborgare. De har betydligt lägre löner, inte samma tillgång till sjukvård,
sämre bostadsförhållanden etcetera. Samtidigt innebär möjligheten till arbete i
Singapore en chans till ett drägligare liv än de skulle ha haft i det egna landet.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuella handlingar mellan personer av samma kön är förbjudna enligt lagen
om så kallat "onaturlig sex" och kan leda till fängelse. Kriminaliseringen av
samkönade sexuella handlingar har debatterats under 2007 med anledning av
det genomgripande ändringsförslag av strafflagen som parlamentsbehandlats
och antagits i oktober 2007. Förbudet har emellertid lämnats oförändrat med
hänsyn till den allmänna opinionen som fortfarande anses vara konservativ i
moralfrågor. Åsikterna går emellertid isär såväl i den allmänna debatten som
hos politiker och jurister, om förbudet i fråga bör finnas kvar. En större
internet-kampanj genomfördes till förmån för förbudets upphävande och en
framställan med samma innehåll lämnades till parlamentet. Regeringen
underströk att man inte aktivt kommer beivra förbudet, på samma sätt som
man underlåtit på senare år. En viss liberalisering har också kunnat noteras
bland annat genom att öppet homosexuella personer fått anställning inom
regeringsapparaten. Homosexuella grupper tillåts dock inte att registrera sig
under föreningslagen, Societies Act, och de har nekats tillstånd när de ansökt att
få ordna offentliga möten.
18. Flyktingars rättigheter
Singapore beviljar inte asyl åt flyktingar. Dock tillåts att FN:s
flyktingkommissariat fastställer deras status för att möjliggöra bosättning i
annat land.
19. Funktionshindrades rättigheter
Sedan 1990 skall alla nya byggnader vara handikappanpassade. Äldre byggnader
uppgraderas successivt. Det finns både utbildnings- och arbetsmöjligheter för
personer med funktionshinder. Vanligast är dock att personer med
funktionshinder tas omhand av sina familjer i hemmet. Familjer med barn med
funktionshinder erhåller inte direkt kontantstöd men beviljas ett visst
skatteavdrag.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Renodlade organisationer för mänskliga rättigheter förekommer inte i

Singapore. Däremot bedrivs en kampanj mot dödsstraffet under namnet
Singapore Anti Death Penalty Campaign (SADPC) som emellanåt anordnat
debatter och andra aktiviteter. AWARE är en grupp som arbetar för
jämställdhet mellan könen och för kvinnors rättighteter (www.aware.org.sg)
och Transient Workers Count Too (TWC2) är en annan som arbetar för
gästarbetares rättigheter (www.twc2.org.sg). ThinkCentre är en
sammanslutning, som kritiskt granskar frågor kring politisk utveckling,
demokrati och mänskliga rättigheter i Singapore, främst genom sin webbplats
(www.thinkcentre.org). Liknande information sprids också av The Optical, ett
nyhetsbrev som distribueras per e-mail, och via Singapore Democratic Party's
hemsida (www.singaporedemocrat.org). I september i år har en
sammanslutning av olika personer från frivilligorganisationer i Singapore
beslutat att bilda en arbetsgrupp för en mekanism för mänskliga rättigheter i
ASEAN. Gruppen utgör en nationell arbetsgrupp som sorterar under den
regionala grupp som arbetar för införandet av en sådan mekanism i regionen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Inga internationella organisationer genomför några insatser inom området
mänskliga rättigheter. EU har, som ovan nämnts, en arbetsgrupp för försvar
för de mänskliga rättigheterna i Singapore som uppvaktar den Singapores
regering i olika MR-frågor, inklusive i enskilda fall

Mänskliga rättigheter i Malaysia 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Malaysia är en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt styrelseskick. Islam
är statsreligion. Landet är multietniskt och multireligiöst. Koalitionsregeringen
Barisan Nasional, som varit vid makten sedan landets självständighet, har tack vare
medvetna satsningar lyckats undvika våldsamma konflikter mellan olika etniska och
religiösa grupper sedan 1969. Landet klassas som ett övre medelinkomstland. Antalet
malaysier som lever under fattigdomsstrecket är begränsat. Regeringen strävar efter
att utjämna inkomstskillnader, men upprätthåller samtidigt sedan rasupploppen 1969
en särbehandlingspolitik till förmån för malajer och urfolk.
Respekten för de mänskliga rättigheterna brister. Under 2007 har ytterligare
inskränkningar av mötes- och yttrandefriheten samt religionsfriheten noterats.
Övervåld av polis och fängelsepersonal förekommer. Dödsstraffet kvarstår.
Under hösten 2007 har den malaysiska regeringen stoppat flera större
demonstrationer med arresteringar som följd. Demonstranterna krävde bland annat
olika åtgärder för att ge den politiska oppositionen bättre möjligheter i valprocessen,
respektive att diskrimineringen av indier i Malaysia stoppas. Demonstrationerna,
som genomfördes utan tillstånd, stoppades av den malaysiska polisen med tårgas och
vattenkanoner. Två demonstranter sköts och det finns anklagelser om polisbrutalitet.
Fem av ledarna för en av demonstrationerna har arresterats enligt lagen om inre
säkerhet för en period upp till två år.
Lagen om inre säkerhet är en av tre malaysiska lagar som ger myndigheterna rätt att
internera personer utan domstolsförfarande. De andra två är förordningen om
nödsituationer och lagen om farliga droger.

Den senaste tidens händelseutveckling visar att regeringen vill fortsätta att
kontrollera politisk och religiös opposition med hjälp av lagar som möjliggör
frihetsberövande utan juridisk prövning och genom lagar som begränsar
mediefriheten. Massmedierna i Malaysia kontrolleras till stor del direkt eller indirekt
av regeringen och gynnar i allmänhet partierna i regeringskoalitionen. Regeringen
följer noggrant medias rapportering och regeringen har vid flera tillfällen ingripit, i
synnerhet i frågor om ras- och religionsrelationer.
Malaysiska icke-muslimer oroas över hur den ökade islamiseringen av samhället kan
komma att påverka dem. Shariarätt har i många fall getts företräde av domstolar när
det är en konflikt med den icke-muslimska familjerätten, till exempel när en
familjemedlem har konverterar till islam. Detta gör det svårt för icke-muslimska
familjemedlemmar, som inte kan vända sig till shariadomstol att hävda sin talan.
Malaysia har inte tillträtt FN:s flyktingkonvention. Officiellt finns bara immigranter
som antingen vistas legalt eller illegalt i landet, vilket gör flyktingar mycket utsatta.
Malaysia har kritiserats av enskilda organisationer för svåra förhållanden i de läger
där illegala invandrare interneras i avvaktan på utvisning. Under 2007 har regeringen
beslutat att en frivilligkår, som blivit hårt kritiserad för övergrepp och som har
mandat att gripa illegala immigranter, också skall driva interneringslägren för
illegala immigranter.
Med hänsyn till regeringens selektiva attityd till vad som offentliggörs, är det i
allmänhet svårt att få tillgång till offentlig statistik relaterad till mänskliga rättigheter
i Malaysia.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Malaysia har endast ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags
diskriminering mot kvinnor (CEDAW) och FN:s konvention om barnets rättigheter
(CRC). Malaysia har gjort flera reservationer till konventionerna. i syfte att ge
företräde till islamsk sharialag eller annan malaysisk lag. Malaysia har varit flera år
försenad med sin rapportering om både kvinno- och barnkonventionen. Malaysia har

inte undertecknat tilläggsprotokollen till barnkonventionen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn, och inte heller det fakultativa protokollet om
enskild klagorätt till kvinnokonventionen.
Malaysiska regeringen har uppgett att man under våren 2008 kommer att
underteckna konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder.
Malaysia har inte undertecknat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter, FN:s konvention om medborgerliga och politiska
rättigheter, FN:s konvention mot tortyr eller Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen. Representanter för malaysiska utrikesministeriet har sagt att
Malaysia accepterar principerna bakom dessa konventioner, men att ratificering
kommer att ske först när alla detaljer retts ut. Malaysia har inte undertecknat
konventionen mot påtvingade försvinnanden. Det finns inga indikationer på att
Malaysia avser tillträda FN:s flyktingkonvention eller FN:s konvention om
avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.
FN:s särskilde rapportör för rätten till utbildning besökte Malaysia i december 2006.
FN:s generalsekreterares särskilde representant för människorättsförsvarare (2002),
FN:s särskilda representanter för ursprungsbefolkning (2005), religionsfrihet(2005),
migranter (2006) och för främjande av mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism
(2005) samt FN:s oberoende expert avseende minoritetsfrågor (2007) har också
begärt att få besöka landet.
Förklaringen till att Malaysia hittills endast ratificerat två av FN:s
människorättskonventioner är komplex.. Den officiella politiken hävdar samhällets
sociala stabilitet och ekonomiska utveckling framför individens rättigheter. Många
områden som omfattas av FN-konventionerna betraktas av landet som
inrikespolitiska angelägenheter. Malaysias politik för positiv särbehandling avseende
den malajiska folkgruppen, den så kallade bumiputrapolitiken, kan till exempel vara
ett hinder när det gäller ratificering av FN:s rasdiskrimineringskonvention.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga uppgifter om att politiskt sanktionerade avrättningar, ofrivilliga
försvinnanden eller slaveri förekommer i Malaysia.
Respekten för rätten till liv och kroppslig integritet är otillräcklig inom poliskåren.
Anklagelser om polisvåld i samband med ingripanden mot brottsmisstänkta och
illegala invandrare är vanliga. Rapporter om misshandel av häktade och intagna
förekommer. Lokala människorättsorganisationer rapporterade att tio personer dött i
häkte under de tio första månaderna av 2007. Polisutredningar av dödsfall under
polisens omhändertagande är obligatoriska enligt lagen. Enligt lokala
människorättsorganisationer inleddes ingen sådan utredning under 2007.
En rapport om polisväsendet från 2005, initierad av den malaysiska regeringen, fann
att de största problemen var utbredd och ökande korruption, övervåld, disciplinära
problem och en ”grip först, utred sen” -mentalitet. Kommissionen
betecknade polisväsendet som Malaysias mest korrumperade statsorgan. Som ett
resultat av rapporten har regeringen lagt fram ett lagförslag om en oberoende
kommission för klagomål om myndighetsutövning i allmänhet till parlamentet. Flera
av rapportens rekommendationer om polisens arbets- och levnadsförhållanden har
redan genomförts.
Malaysia har inte ratificerat FN:s tortyrkonvention. Polisens möjligheter att i domstol
åberopa bekännelser som gjorts av tilltalade under häktesförvar är sedan 2006
begränsade för att minska risken att bekännelser tvingas fram genom fysisk eller
psykisk misshandel. Spöstraff förekommer som straffpåföljd både i det civila
rättsystemet och enligt sharialag. Det kan utdömas för brott som kidnappning,
våldtäkt och rån, och kombineras vanligtvis med fängelsestraff. Pojkar över 10 år
kan få spöstraff med tunnare rotting, upp till 10 rapp. Malaysias fängelser är
ålderdomliga och uppges ha 30 procent mer intagna än vad maximikapaciteten
tillåter. En tredjedel av fångarna uppges vara häktade i väntan på rättegång.
Internationella Rödakorskommittén har inte tillgång till malaysiska fängelser eller
interneringsläger.

4. Dödsstraff
Dödsstraff genom hängning utdöms för narkotikabrott, mord, olaga vapeninnehav,
kidnappning, terrorism och högmålsbrott. Enligt Amnesty skall dödsstraff ha införts
under 2006 för allvarliga fall av vattenförgiftning. Enligt tidningsuppgifter skall 52
personer ha dömts till döden från 2004 till mitten av 2005. Amnesty uppger att fyra
avrättningar har ägt rum under 2006. I allmänhet offentliggörs inte avrättningar.

bindande för inrikesministern och delges inte heller alltid den frihetsberövade. Det
förekommer klagomål om fysisk och psykisk misshandel under internering i enlighet
med lagen om inre säkerhet. Under året tilldömdes en tidigare internerad enligt
denna lag skadestånd om 2,5 miljoner malaysiska ringgit (motsvarande 5 miljoner
kr.) Enligt domen hade personen internerats på politiska grunder och misshandlats
under sin fängelsetid.

Enligt malaysiska advokatsamfundet väntade 2005 över 170 människor på att få sina
dödsdomar verkställda och det finns personer som väntat i över 20 år. Det finns
uppgifter om att domare har tagit flera år på sig att skriva domskäl för personer som
blivit dömda till dödsstraff. Den inhemska opinionen mot dödsstraffet är marginell.

Regeringen har försvarat lagen om inre säkerhet med att den syftar till att förhindra
en återupprepning av rasupploppen 1969. Kritiker menar att lagen även tillämpas för
att bekämpa politisk opposition. Efter den 11 september 2001 har flertalet
arresteringar under denna lag motiverats med att det rört sig om personer med
anknytning till väpnade muslimska extremistorganisationer som Kumpalan
Mujahidin Malaysia (KMM) och Jemaah Islamiyaah. Enligt en lokal
människorättsorganisation var i november 2007 83 personer internerade med stöd av
lagen, varav tio arresterades under 2007. Utöver de som är anklagade för terrorism
finns det internerade som anklagas för penning- eller dokumentförfalskning och
människosmuggling. Ibland släpps de internerade villkorligt men med begränsad
rörelsefrihet.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Polisen uppges ofta neka häktade tillgång till försvarsadvokater. Under 2007 stärktes
den tilltalades rättigheter i samband med ett gripande. Inom 24 timmar skall den
tilltalade bli informerad om grunden för gripandet och få möjlighet att kostnadsfritt
kontakta försvarare och anhöriga. Arbetsbelastningen hos domstolar har ibland
inneburit att tilltalade fått sitta häktade i flera år. Enligt lokala
människorättsorganisationer har polisen ofta manipulerat domstolarna för att kunna
omhäkta misstänkta
Tre lagar ger myndigheterna rätt att internera personer utan juridisk prövning eller
formellt åtal: lagen om inre säkerhet, förordningen om nödsituationer och lagen om
farliga droger.
Polisen kan enligt lagen om inre säkerhet hålla en misstänkt person i förvar upp till
60 dagar, om dennes agerande anses ha negativ inverkan på Malaysias säkerhet eller
landets ekonomiska aktiviteter.. Ministern för inre säkerhet, f.n. premiärminister
Abdullah Badawi, kan därefter besluta om internering i upp till två år åt gången.
Besluten om internering eller förlängd internering tas utan rättegångsförfarande. Den
misstänkte får inte alltid försvarsadvokat. Internerade kan hos en särskild kommitté
begära att få sina fall omprövade var sjätte månad. Någon övre gräns för hur länge en
person kan hållas internerad finns inte. Kommitténs rekommendationer är dock inte

Undantagstillståndet, som proklamerades efter rasupploppen 1969, har aldrig hävts.
Inrikesministern kan utfärda order enligt lagen om nödsituationer om att en person
ska hållas fängslad i upp till två år om det anses nödvändigt med hänsyn till den
allmänna ordningen eller för att motverka våld eller våldsbrott. Ordern kan omprövas
var sjätte månad. Malaysiska regeringen brukar kalla de som tagits i förvar för
”maffiagangstrar” och farliga kriminella. Enligt det malaysiska advokatsamfundet
hölls i augusti 2006 över 700 personer fängslade enligt lagen. Lokala
människorättsorganisationer bedömer att 300 -500 av dessa är minderåriga. Det finns
klagomål mot de sanitära förhållandena i lägren.
En person misstänkt för narkotikahantering kan hållas i förvar under 39 dagar enligt
lagen om farliga droger innan inrikesministern måste utfärda en order 6
om internering. En domstolsprövning görs av interneringsordern. Därefter kan
misstänkta hållas frihetsberövade i tvåårsintervaller utan domstolsprövning. Den

malaysiska regeringen uppgav att över 1500 personer var fängslade enligt denna lag i
mars 2007.
Enligt lagen om geografiskt begränsat boende kan brottsmisstänkta förvisas till
avlägsna områden i tvåårsintervaller av ministern för inrikes säkerhet utan
domstolsprövning. Lagen avser spel och andra laster.
Åklagare har enligt rättegångsbalken vidsträckta möjligheter att besluta om
telefonavlyssning och granskning av brev, samt möjligheter att företa
husundersökning utan domstolsbeslut i fall som gäller hot mot nationell säkerhet.
Generellt kan medborgare få pass utan större problem. För inresa i de malaysiska
provinserna Sarawak eller Sabah på Borneo behöver resenärer, inklusive de som
reser inrikes från Malackahalvön, passera immigrationskontroll och uppvisa pass
eller nationellt identitetskort. För att resa till Israel som malaysisk medborgare krävs
tillstånd av regeringen. Ledaren för det förbjudna malaysiska kommunistpartiet är
alltjämt förbjuden att återvända till Malaysia från sin exil i Thailand.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Malaysias konstitution föreskriver ett oberoende rättsväsende. Dess opartiskhet har
dock sedan tjugo år tillbaka successivt urholkats genom regeringsingripanden,
konstitutionella förändringar och lagstiftning som innebär att ministerbeslut inte kan
ifrågasättas av rättsväsendet. Högre domare utses av sultanerna på rekommendation
av premiärministern. Lägre domare utses på rekommendation av ordföranden för
High Court. Kritiken mot rättsväsendet har hårdnat och kommer i stor utsträckning
från malaysiska advokatsamfundet. Det finns till exempel anklagelser om att Högsta
Domstolens förre ordförande och ett antal högre domare ska ha fått sina utnämningar
genom politiska kontakter. Vidare klagas över korruption bland domare och att
domare tar flera år på sig att skriva domar avseende tilltalade som redan dömts till
fängelse och därför fängslats. Domstolsväsendet är hårt överbelastat, i synnerhet
brottmålsdomstolarna.
Det görs inga skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till rättsväsendet. Alla
malajer, det vill säga cirka 54 procent av befolkningen, definieras i grundlagen som

muslimer. De omfattas av muslimsk arvs- och familjerätt, så kallad sharia-rätt,
medan sekulär civilrätt gäller för övriga etniska och religiösa grupper. En kvinnas
vittnesmål tilldöms inte samma vikt i shariadomstol som en mans. Ett antal
kvinnoorganisationer har kritiserat shariadomstolarna för domar som missgynnar
kvinnor, särskilt när det gäller arvsrätt, skilsmässa och vårdnadstvister. Enligt
shariarätten bedöms flickor som vuxna efter sin första menstruation, vilket till
exempel gör det möjligt att åtala dem för att ha varit ”för nära” män (så kallaad
khalwat).
Straffbarhetsålder för barn är 10 år. Endast personer som fyllt 21 kan dömas till
fängelse. En sjuttonårig pojke frisläpptes under året efter att ha suttit fängslad fem år
på grund av mord. Fängslandet hade i brist på annan rättslig grund skett på så kallad
begäran av kungen, ”at the pleasure of the King”. Beslutet stred enligt domstolen
mot den malaysiska grundlagen. Ytterligare barn uppges vara fängslade på denna
grund.
7. Straffrihet
Det förekommer uppgifter om att staten inte på ett seriöst sätt utreder anklagelser
mot myndigheter, främst vad avser övergrepp i samband med polisiära
frihetsberövanden och mot personer i fängelse. Det är ytterst sällsynt att utredningar
av polismisshandel eller polisiära ingripanden, även sådana som lett till dödsfall,
leder till fällande domar.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediefrihet är fastlagd i grundlagen. Trots detta är medias roll till stor
del att agera språkrör för regeringens politik och förmedla den bild av verkligheten
som regeringen vill ge. Självcensur är vanlig. Bredare inrikespolitisk debatt och
undersökande journalistik saknas i tidningar. Flertalet tongivande media antingen ägs
eller kontrolleras av regeringspartier. Oppositionen ges endast begränsat utrymme i
radio, TV och de största tidningarna. Regeringskritiska tidningar finns men har
begränsad spridning. Radio- och TV-stationer är i ännu högre grad kontrollerade.
Regeringen uppges ha en svart lista över lokala och utländska artister,
oppositionspolitiker och religiösa ledare, som inte får framträda i radio eller TV.

Malaysia hamnade i år på 124:e plats (av 169 länder) på Journalister Utan Gränsers
lista för pressfrihet, vilket ska vara den sämsta placeringen någonsin för Malaysia.

år och böter upp till 20 000 ringgit (ungefär 40 000 kronor). Straffen för publicering
av "falska nyheter" omfattar journalisten, chefredaktören, utgivaren och tryckaren.

Regeringen har vid flera tillfällen de senaste två åren påmint om sina möjligheter att
ingripa och medierna har blivit instruerade att inte rapportera om eller att tona ned
ämnen. Detta har skett när rapporteringen uppfattats som
alltför inflammerad, i synnerhet gäller detta frågor som rör relationer mellan de olika
folkgrupperna och religionerna. Till exempel ingrep regeringen 2006 i diskussioner
om upprättandet av en kommission för relationerna mellan de olika
religionssamfunden i Malaysia, liksom när "artikel 11-gruppen" , en grupp av
frivilligorganisationer, ville hävda grundlagens företräde vid tolkningsfrågor mellan
civil lagstiftning och sharialag. Premiärminister Abdullah Badawi uppmanade
initiativtagarna bakom dessa två initiativ att upphöra med sina aktiviteter eftersom
dessa förmodades leda till ökade spänningar mellan Malaysias folkgrupper.

Under 2006 skall enligt tidningsuppgifter ministeriet för inre säkerhet ha ingripit i
565 fall mot utgivare av tidningar och publikationer. En indisk tidning fick under året
sitt utgivningstillstånd indraget på grund av en Jesus-karikatyr, detta trots att den
lokala katolska kyrkan accepterat tidningens offentliga ursäkt. I januari 2007
förbjöds 18 böcker för att de enligt den malaysiska regeringen ansågs ha en
avvikande tolkning av religion.

Premiärministern uteslöt inte att regeringen skulle vidta åtgärder ifall aktiviteterna
fortsatte. Advokaten Malik Imtiaz Sarwar, som ingår i artikel 11-gruppen, fick motta
anonyma dödshot på grund av sitt engagemang.
Ett antal lagar begränsar yttrandefriheten. Enligt lagen om tryckpressar och
publikationer måste tidningsföretag årligen ansöka hos ministern för inre säkerhet,
för närvarande premiärministern, om utgivningstillstånd. Statlig licens krävs även för
innehav av tryckpress. Handläggningstiden för beviljande av tillstånd varierar från
någon månad till flera år. Exempel på lång handläggningstid är Folkets rättviseparti,
lett av före detta vice premiärminister Anwar, och nyhetstjänsten Malaysiakini som
båda sedan flera år väntar på tillstånd för att ge ut en tidning. Besluten kan inte
överklagas.
Lagstiftningen gör det möjligt för ministern för inre säkerhet att förbjuda tryckning,
försäljning och distribution av tidningar, som innehåller material som bedöms hota
den allmänna säkerheten, väcka oro hos allmänheten eller vara skadligt för ordning,
säkerhet och moral. Regeringen kan förbjuda eller inskränka tidningar som anses
innehålla "illvilligt publicerande av falska nyheter". Försäljning av "förbjudna
publikationer" eller publicering av "falska nyheter" kan leda till fängelse i upp till tre

Genom upprorslagen har regeringen rätt att inskränka yttrandefriheten om statens
intressen eller den allmänna ordningen kan anses hotad. Enligt denna lag kan
offentliga uttalanden och artiklar om vad som betraktas som känsliga områden, till
exempel medborgarskapsfrågor för icke-malajer, den positiva
särbehandlingspolitiken till förmån för malajer och uppmaning till hat eller
missnöje med regeringen, det malaysiska rättsväsendet, kungen eller sultanerna, leda
till fängelsestraff. Straffen varierar mellan böter och fängelse i upp till fem år för den
som säger/skriver något eller för dem som säljer, trycker eller distribuerar materialet.
Enligt vallagen är det ett brott om en kandidat uppmuntrar till illvilliga känslor,
missnöje och fientlighet. Internet omfattas inte av censurregler, vilket har fått
oberoende nyhetstjänster såsom Malaysiakini att etablera sig där. Det förhindrar
dock inte att internet övervakas av den malaysiska regeringen och vid ett par
tillfällen har internetbloggare arresterats av polisen på grund av misstankar om brott
mot upprorslagen eller stämts inför domstol för ärekränkning.
Malaysia har inte någon lag som ger malaysiska medborgare tillgång till offentliga
handlingar. Statsadministrationen är mycket selektiv i fråga om vilka handlingar som
offentliggörs. Det finns inte heller någon lag som skyddar uppgiftslämnare.
Konstitutionen medger förenings-, mötes- och religionsfrihet. I praktiken finns dock
betydande begränsningar. Medlemskap i oregistrerade politiska partier och
organisationer är förbjudet. Regeringen avgör om en organisation skall få registreras
eller avregistreras som "organisation". Registreringen är bl.a. en förutsättning för att

kunna öppna bankkonton och rekrytera medlemmar. Amnesty International, som
trots upprepade försök förvägrats tillstånd att officiellt kunna verka som
organisation, har kunnat kringgå detta genom att i stället registrera sig som
affärsrörelse.
Kommunistpartiet är förbjudet. Både det malaysiska socialistpartiet och ett parti för
dayak-minoriteten har utan framgång försökt registrera sig sen flera år tillbaka.
Ansökningar från partier närstående regeringskoalitionen godkänns rutinmässigt.
Arbetstagarorganisationer får i princip verka fritt men ålägger sig ett betydande mått
av återhållsamhet.
Generellt är återhållsamheten stor när det gäller tillstånd för politiska möten och
demonstrationer utomhus. Tillstånd krävs om ett offentligt möte utomhus omfattar
mer än fyra personer. Trots detta har flera större demonstrationer hållits under hösten
mot bakgrund av en växande frustration över brister i den malaysiska demokratin
bland oppositionen och flera frivilligorganisationer med anknytning till
människorättsfrågor. I september 2007 genomförde koalitionen för icke korrupta och
rättvisa val Bersih en demonstration i Kuala Terengganu där polisen sköt två av
demonstranterna. De två skjutna demonstranterna har därefter åtalats för misshandel
av polisman. I december 2007 genomfördes en mindre demonstration för mänskliga
rättigheter utan polistillstånd. Nio av de femtio som deltog greps av polisen för
olaglig demonstration. Vid en annan demonstration utanför parlamentet arresterades
29 personer utav 200 demonstranter, som representerade ovan nämnda Bersihkoalitionen. De släpptes senare samma dag.
I en annan demonstration i september 2007 gick 1 000 advokater till den
administrativa huvudstaden Putrajaya för att begära en ”upprensning” av det
malaysiska rättssystemet.
I oktober 2007 genomfördes en omfattande demonstration i Kuala Lumpur som
enligt vissa källor kan ha samlat upp till 40 000 personer. Demonstrationen krävde
fria och rättvisa val och man begärde valreformer inför de nyval som väntas inom det
närmsta halvåret. Demonstrationen avslutades med att dess ledare överlämnade en

skrift till kungliga palatset med begäran om stöd från den malaysiska kungen för
valreformer. Ett trettiotal av demonstranterna arresterades, men släpptes samma dag.
Sjutton av ledarna har därefter åtalats för olaglig demonstration.
Två veckor senare genomfördes en omfattande demonstration i Kuala Lumpur av
Hindu Rights Action Force (Hindraf), som enligt vissa källor kan ha samlat upp till
20 000 personer. I detta fall var det malaysiska hinduer som demonstrerade mot
diskriminering och exploatering av indier i Malaysia. Över tvåhundra personer
arresterades för olaglig demonstration. Fem av ledarna för Hindraf arresterades i
december 2007 enligt lagen om inre säkerhet för en period upp till två år.
Demonstrationerna ledda av Bersih respektive Hindraf är de största demonstrationer
på tio år som genomförts i Malaysia sedan förre vice premiärministern Anwar
arresterades. Vid dessa demonstrationer har polisen ingripit med tårgas och
vattenkanoner för att skingra demonstranterna. Det finns uppgifter om polisbrutalitet.
Polisen uppges ha föreslagit alternativa demonstrationsplatser utanför staden.
Tjugofem av Hindrafs demonstranter har därefter åtalats för olaglig demonstration.
Islam är statsreligion men det står icke-muslimer fritt att utöva andra religioner.
Religionsfriheten omfattar inte den malajiska befolkningsmajoriteten, vilka
definitionsmässigt räknas som muslimer. Det är i praktiken omöjligt för en muslim
att byta religion. Det händer att shariadomstolar förklarar en person för ”avfälling”.
För detta kan personen dömas till rehabilitering och böter. Men det innebär inte
automatiskt att personen därmed förklaras vara icke-muslim. I Malaysia antecknas
på de nationella identitetskorten om man är muslim. En muslim kan inte gifta sig
med en icke-muslim, vilket var skälet till att en kvinna begärde att få ta bort
uppgiften att hon var muslim på sitt identitetskort. I maj 2007 dömde den federala
domstolen att hon måste vända sig till en shariadomstol för att få fastslaget att hon är
icke-muslim innan hon kunde ändra sitt identitetskort. Det är i praktiken mycket
ovanligt att en sharia-domstol fastslår att en muslim inte längre kan anses vara
muslim.

Så länge man officiellt anses vara muslim, så faller man också under sharia-lagens
tillämpning. Shariarätt beslutas på delstatsnivå, och kan därför skilja sig mellan olika
delstater. Religiös undervisning är obligatorisk för muslimska barn. På delstatsnivå
finns även kontroll över muslimska präster, "muftis" och vad de predikar i moskéer.
Myndigheten för religiösa affärer gör bakgrundskontroller på alla "muftis".
Under de senaste åren har flera uppmärksammade rättsfall förekommit där ickemuslimska familjemedlemmar har vänt sig till civil domstol för att reda ut de
familjerättsliga konsekvenserna av en familjemedlems konvertering till islam. I de
flesta fallen har den civila domstolen avvisat talan eftersom de enligt konstitutionen
inte har någon domsrätt inom shariarättens område. I ett fall hade kroppen efter en
avliden konverterad muslim tagits ifrån den hinduiska familjen för att han skulle
genomgå en muslimsk begravning, trots att familjen hävdade att han var hindu. Om
en muslimsk kvinna förkastar islam, kan hon vid en skilsmässa på denna grund mista
vårdnaden om sina barn. Enligt shariarätt kan icke-muslimer inte ärva en muslim.
Det har funnits fall där en förälder har konverterat barnen till islam utan den andra
förälderns samtycke.
Utövandet av andra islamska trosuppfattningar än den sunnitiska är mycket
kontrollerat. De som tillhör vad som bedöms som en "avvikande" muslimsk
trosuppfattning riskerar frihetsberövande för rehabilitering enligt beslut av
shariadomstol. Enligt de religiösa myndigheterna var 56 trosuppfattningar
identifierade som avvikande från islam år 2006. Detta inkluderade t.ex. Shi’a,
transcendental meditation och Baha’i. Över hundra personer arresterades 2006 för att
tillhöra den förbjudna sekten Al Arqam. Den malaysiska regeringen ger finansiellt
stöd till utövandet av islam, och i begränsad omfattning stöd till utövandet av andra
religioner. Icke-muslimer får inte aktivt verka för att omvända muslimer. Muslimer
får dock verka för omvändelse till islam bland icke-muslimer. Representanter för de
icke-muslimska samfunden hävdar att diskriminering förekommer, exempelvis i
samband med tillståndsgivning för religiösa byggnader. Flera hinduiska tempel har
rivits ned i avsaknad av byggnadstillstånd.

Sedan många år tillbaka pågår en islamisering av det malaysiska samhället. Allt fler
malaysiska kvinnor bär slöja. Det förekommer att den religiösa polisen gör räder på
nattklubbar för att bl.a. kontrollera huruvida muslimska gäster dricker alkohol.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Malaysia är en konstitutionell federal monarki med ett parlamentariskt styrelseskick.
Flera av institutionerna är utformade efter brittiskt mönster. Kungen är statschef.
Denne väljs enligt en rotationsprincip bland de nio sultanerna för en period av fem
år. Statschefen har främst ceremoniella och representativa funktioner, men måste
också formellt godkänna viktiga lagförslag.
Parlamentet består av två kamrar, senaten och representanthuset. Senaten har 70
ledamöter och mandatperioden är högst tre år. Tjugosex ledamöter väljs av de
delstatsparlamenten och 44 utses av kungen efter förslag av regeringen.
Representanthuset består av 219 ledamöter som väljs i enmansvalkretsar för en
mandatperiod om fem år. I varje delstat finns ett folkvalt parlament och en
delstatsregering, ledd av en ”förste minister”. På lokal nivå förekommer inga val.
Den politiska oppositionen försöker väcka opinion för att återinföra lokala val. Den
regionala och lokala administrationen sköts av personer som utses av den federala
regeringen respektive av delstatsregeringen.
Landet styrs av en koalition, Barisan Nasional, ledd av det malajiska UMNO-partiet
(United Malays National Organisation). Partierna är i stort sett upp-delade efter
rastillhörighet. I den 14 partier starka koalitionen ingår bl.a. Malaysian Chinese
Association och Malaysian Indian Congress. UMNO:s ordförande är premiärminister
Abdullah Badawi. I praktiken har UMNO haft den politiska makten sedan landets
självständighet år 1957. Med stöd av sin politiska majoritet har representanter för
den malajiska folkgruppen traditionellt besatt de viktigaste posterna i regeringen.
Den politiska debatten inom UMNO är tidvis livaktig men samtidigt kontrollerad.

Offentlig systemkritik från enskilda medlemmar mot partiet är sällsynt.
Parlamentets arbetsformer i kombination med regeringskoalitionens absoluta
majoritet medför att verksamheten i hög utsträckning begränsas till att formellt anta
regeringens lagförslag. Parlamentets frågestunder kan dock stundom utvecklas till
hetsiga meningsutbyten om kontroversiella frågor, och dessa återrapporteras i
tidningarna. På delstatsnivå, där politiken begränsas till regionala frågor, kan den
enskilde ledamoten ha ett något större mått av politiskt inflytande.
Koalitionen Barisan Nasional vann en jordskredseger vid senaste valet 2004 och
erövrade 198 av 219 platser i parlamentet. Det muslimska oppositionspartiet PAS
behöll makten i delstaten Kelantan. Anklagelser om oegentligheter i samband med
valet förekom. Det fördes fram kritik mot nya valkretsindelningar inför valet som
sades gynna den sittande regeringen. Enligt koalitionen för fria och rättvisa val,
Bersih, som består av ett sextiotal frivillig-organisationer och politiska partier, skulle
ett genomgående proportionellt valsystem (utan valkretsar) ha inneburit att
oppositionen hade fått 30- 40 % av mandaten, istället för den nuvarande tiondelen av
mandat. Ungefär lika andelar män och kvinnor röstar. Röstmönstret sammanfaller i
stort med etnisk tillhörighet.
Kombinationen av begränsad tillgänglighet till media och en diskriminerande
behandling i statskontrollerade media, vilka dominerar utbudet, enmansvalkretsar
och höga depositionsavgifter för parlamentskandidater gör det i praktiken mycket
svårt för oppositionen att hävda sig i valen. Det finns även restriktioner beträffande
kampanjer, mötes- och föreningsfrihet. Ovan nämnda Bersih-koalition kräver att
väljarlistor rensas från felaktigheter, att post-röstning för militärer och poliser slopas
och möjligheter skapas för media att rapportera friare. Det finns klagomål om
röstköp, fantomröster samt att överordnade har insyn när poliser och militärer
avlägger sina poströster och att allt detta gynnar regeringskoalitionen.
Valkommissionen har i viss mån gått Bersih till mötes genom att introducera
outplånliga stämplar för att undvika att väljare kan rösta flera gånger och att utlova
att de olika partierna ska kunna närvara när poströstning genomförs.

Regeringen har sagt sig vilja uppnå minst 30 procent kvinnor på alla politiska nivåer.
Tre ministrar av trettiotre är kvinnor. Andelen kvinnliga parlamentsledamöter är 13,5
procent. Inte desto mindre utgör kvinnorna över hälften av medlemmarna i UMNO.
Det islamiska oppositionspartiet PAS tillåter kvinnliga partikandidater i begränsad
omfattning.
Politisk verksamhet är förbjuden vid universiteten. Studenter är t.ex. förbjudna att bli
medlemmar av eller engagera sig i politiska partier eller organisationer. Brott mot
förbudet kan leda till avstängning från högre studier, böter och/eller fängelse i upp
till sex månader. Anställda lärare och studenter vid universitet måste avlägga ett
skriftligt lojalitetslöfte gentemot kung och regering. Enligt nyhetsuppgifter
förekommer det att universitetslärare avskedas efter att ha vägrat att underteckna en
sådan lojalitetsförsäkran.
Malaysias politiska sfär är intimt sammanlänkad med det privata näringslivet. Detta
har varit särskilt påtagligt då stora företagsgrupper, som en följd av den positiva
särbehandlingspolitiken till förmån för malajer, stöttats ekonomiskt av regeringen på
andra grunder än rent affärsmässiga. Det finns bristande insyn i offentlig
upphandling. Organisationen Transparency International rankade 2007 Malaysia på
43:e plats (totalt 179 placeringar). Under året har flera uppmärksammade anklagelser
om korruption gentemot till exempel rikspolischefen, polischefen ansvarig för
kommersiella brott, vice inrikesministern och förre chefen för
korruptionsbekämpningsorganet förekommit. Korruptionsbekämpningsorganet, som
rapporterar till premiärministerns kontor, har trots intensifierade åtgärder och ett
antal ingripanden endast haft begränsad effekt på korruptionen i Malaysia.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Anställda i Malaysia har enligt lagen rätt att bilda och tillhöra
arbetstagarorganisationer, men begränsningarna och undantagen är många. En
fackförening måste vara registrerad för att vara laglig. Det är inte ovanligt med stora
förseningar i godkännandet av fackföreningar. Under 2006 drogs registreringen för
fem fackföreningar tillbaka. Av landets totala antal arbetstagare är bara cirka 9,5

procent med i landets 617 fackföreningar. Arbetstagare inom elektronikindustrin,
polis och militär är i lag förhindrade från att engagera sig i arbetstagarorganisationer.
Lagstiftningen förhindrar också fackföreningsrepresentanter att ha högre politiska
poster eller fackföreningar att ge pengar till politiska ändamål. Arbetsdomstolen
uppges vara långsam i sin hantering av klagomål från arbetstagare. Strejkrätten är
mycket begränsad. Lagstadgad minimilön saknas.
Enligt den malaysiska anställningslagen skall normal arbetstid inte överstiga åtta
timmar per dag eller fyrtioåtta timmar per vecka. Denna lag täcker dock inte
utländska hushållsanställda. Det ligger i sakens natur att illegala immigranter inte
kan åberopa sådan skyddslagstiftning som anställningslagen. De malaysiska
arbetsgivarna beslagtar ofta utländska gästarbetares pass. Utländska gästarbetare har
inte heller möjlighet att byta arbetsgivare under den tid ett arbetstillstånd löper. Detta
bidrar till att göra utländska gästarbetare sårbara för övergrepp från arbetsgivarens
sida. Utländska gästarbetare kan i praktiken inte bli medlemmar i
arbetstagarorganisationer. Cirka tjugo procent av den malaysiska arbetsstyrkan
uppges vara utländska gästarbetare, legala och illegala.
Malaysia har ratificerat fem av ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter. Konventionerna om föreningsfrihet (nr 87) och icke-diskriminering i
arbetslivet (nr 111) har inte ratificerats. Malaysiska fackföreningsunionen utövar
påtryckningar på regeringen att ratificera ILO:s konvention om föreningsfrihet (nr
87). Malaysia ratificerade år 1958 konventionen om förbud mot tvångsarbete (nr
105) men frånträdde den år 1990. Det finns inga uppgifter om tvångsarbete i
Malaysia. Arbetslösheten låg 2007 omkring 3,4 procent.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Överlag är hälsovården i Malaysia god, framförallt i städerna. De olika
befolkningsgrupperna har samma tillgång till sjukvård. Läkarkåren håller hög
kvalitet, särskilt i landets större städer. Hälsosektorns andel av budgeten för 2008 var
cirka 7,3 procent. Hälsoministeriet har instruerat sjukhus att asylsökande registrerade
hos UNHCR ska få tillgång till sjukvård till reducerad kostnad.

12. Rätten till utbildning
Utbildningssektorns andel av budgeten för 2008 är cirka 24 procent. De första sex
årens grundskola är obligatorisk. Malaysiska regeringen avskaffade under 2007
skolavgifter och avgifter för läroböcker . Skolorna är till stor del uppdelade efter
etnisk tillhörighet. Flickor och pojkar har samma rätt och tillgång till utbildning. Aga
förekommer i skolor.
Analfabetism och läs- och skrivsvårigheter är något vanligare bland kvinnor. Barn
till illegala invandrare, barn som sitter i fängelse och barn, som av olika skäl är
statslösa efter att inte ha blivit folkbokförda, har inte tillgång till statlig undervisning,
vilket strider mot Malaysias åtaganden under FN:s konvention om barnets
rättigheter. I Sabah finns en grupp om cirka 35.000 statslösa barn. Deras föräldrar är
av filippinskt ursprung och flera av dessa har bott där i över 30 år. Merparten av
föräldrarna har tillfälliga uppehållstillstånd. Men barnen är i många fall statslösa
eftersom de inte accepteras av filippinska regeringen. Enligt tidningsuppgift är cirka
tjugotusen indier i Malaysia statslösa efter att inte ha kunnat registrera sig eller
dokumentera sin födelseort, trots att de har levt hela sina liv i Malaysia.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Malaysia klassas som ett övre medelinkomstland. År 2004 bedömde den malaysiska
regeringen att omkring fem procent av befolkningen levde under fattigdomsstrecket.
Regeringen är mån om att öka den allmänna levnadsstandarden, som med tanke på
den positiva ekonomiska utvecklingen kan förväntas stiga. Malaysia hamnade på
63:e plats av totalt 175 länder i UNDP:s Human Development Index 2007. Enligt en
undersökning av UNDP (2005) var den genomsnittliga årliga inkomsten för kvinnor
36 procent av den genomsnittliga årsinkomsten för män ( justerad för
köpkraftsparitet),
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Diskriminering på grund av könstillhörighet är uttryckligen förbjuden i
konstitutionen. Ungefär 46 procent av kvinnorna i arbetsför ålder var yrkesarbetande
2005. Av alla högre chefer i statsadministrationen (2006) var cirka 19 procent

kvinnor. På högre nivåer i den privata sektorn var 13 procent kvinnor 2004. Bland
börsnoterade bolag var 2005 cirka 10 procent av styrelsemedlemmarna kvinnor.
Under året har regeringen infört möjligheten till obetald föräldraledighet för
statsanställda kvinnor upp till fem års tid. Statsanställda kvinnor i Malaysia har rätt
till sextio dagars betald föräldraledighet.
Inom hemmen styr fortfarande de mer traditionella patriarkala normerna. Graden av
kulturell och traditionell diskriminering skiljer sig mellan de olika etniska grupperna
liksom mellan stad och landsbygd. Månggifte är tillåtet för muslimska män och
förekommer. Muslimsk arvsrätt gynnar manliga arvtagare. Det finns endast en
kvinnlig domare som sitter i shariadomstol. I delstaten Kelantan är det påbud för
muslimska kvinnor att bära slöja. Där finns även föreskrifter om att icke-muslimska
kvinnor, som arbetar i affärer eller restauranger, inte ska bära för sexuellt utmanande
kläder.
Ett föreslaget tillägg till den islamska familjelagen i bl.a. Kuala Lumpur skulle
underlätta för muslimska män att skilja sig utan fruns samtycke och utan
domstolsbeslut, gifta sig med en andra fru, begära andel av första fruns tillgångar
inför det andra äktenskapet och därmed minska möjligheterna för de berörda
kvinnorna att förfoga över sin egendom. Utfärdandet av detta tillägg, som antagits av
parlamentet, har skjutits upp efter motstånd från kvinnliga politiker och
kvinnoorganisationer. Liknande islamska familjelagar har antagits i flera andra
delstater. Det har dock blivit lättare för kvinnor att skiljas utan mannens samtycke
efter att ha vänt sig till shariadomstol.
Våld och trakasserier mot kvinnor i hemmet har uppmärksammats mycket av
kvinnorättsorganisationer. Under 2006 polisanmäldes över 2 300 våldtäkter och
omkring 3200 fall av kvinnomisshandel. Det finns inga rapporter om att
könsstympning förekommer. Sexuella övergrepp och sexuell exploatering är
olagliga.

Många kvinnor söker sig till Malaysia frivilligt, men får sedan arbeta under svåra
förhållanden som hembiträden eller i jordbruks-, byggnads- eller industriella
sektorerna. Trots att Malaysia har introducerat ny lagstiftning för
att bekämpa människohandel, har USA klassificerat Malaysia som ett land där det
finns väsentliga problem på området. Kvinnor från Kina, Indonesien, Kambodja,
Thailand, Filippinerna och Vietnam förs in i landet för prostitution. Under de första
tio månaderna av 2006 arresterades över 4 700 utländska prostituerade. I mycket
begränsad utsträckning förekommer även att malaysiska kvinnor förs till Singapore,
Hongkong, Japan, Australien, Kanada och USA för prostitution. Malaysia är också i
viss utsträckning ett transitland för människohandel.
15. Barnets rättigheter
Minimiålder för rekrytering till de väpnade styrkorna är 18 år. Minimiålder för
anställning är 14 år.
Barnmisshandlare kan dömas till spöstraff samt till långa fängelsestraff. Enligt
tidningsuppgifter planerar den malaysiska regeringen att ändra barnlagen för att
harmonisera den med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn skulle enligt
detta förslag inte kunna dömas till dödsstraff eller spöstraff och särskilda
skyddsåtgärder skulle inrättas för unga kriminella. Privatläkare, lärare och
barnomsorgspersonal kommer enligt lagförslaget vara skyldiga att rapportera
misshandel av barn.
Enligt den malaysiska regeringen polisanmäldes 332 fall av incest under 2006.
Barnprostitution förekommer. Statslösa barn födda av illegala immigranter som lever
som gatubarn finns i begränsad omfattning i delstaten Sabah.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Den malajiska majoriteten utgör ca 54 procent av befolkningen. Malaysier av
kinesiskt ursprung utgör ca 25 procent och malaysier av indiskt ursprung ca 7
procent av befolkningen. Ca 12 procent tillhör olika urfolk.

Efter omfattande raskravaller 1969 införde regeringen en omfattande positiv
särbehandlingspolitik till förmån för den malajiska folkgruppen. Det gäller utdelning
av regeringskontrakt, företräde att köpa aktier, utbildningsstipendier och
bostadspolitik m.m. Syftet med den positiva särbehandlingen har varit att bryta den
kinesiska minoritetens starkt dominerande ställning i ekonomin. Kvotering till
universiteten upphörde formellt 2002, men de sökandes etniska bakgrund har i
praktiken fortfarande betydelse för möjligheten att bli antagen
till högre utbildning och för möjligheterna att göra en akademisk karriär.
Privilegierna, som ges oavsett förmånstagarnas ekonomiska ställning, är idag djupt
rotade i det politiska systemet. Etniska indier, som är en av de större grupperna av
låginkomsttagare i Malaysia, har inga sådana privilegier.
Minoritetsgrupper har rätt att fritt tala sina egna språk, ha sina egna skolor och fritt
utöva sina religioner och kulturer. Urfolket på Malacka-halvön, orang asli, är den
mest ekonomiskt eftersatta gruppen. Det finns ungefär 150 000 orang asli, och cirka
åttio procent av dessa lever under fattigdomsstrecket. I många fall saknar orang aslibarn födelsebevis, vilket omöjliggör skolgång för dem. Därtill uppges cirka hälften
av de som går i skolan hoppa av i förtid. Ministeriet för landsbygdsutveckling har
ansvar för att hantera frågor rörande orang asli. I praktiken har orang asli mycket
små möjligheter att påverka beslut som rör dem. Därutöver finns flera urfolk på den
malaysiska delen av Borneo. Det finns klagomål från urfolk att det land som de
traditionellt har haft rätt att bruka i allt större utsträckning tas i anspråk för andra
ändamål. Timmerföretag har inkräktat på land brukad av orang asli och urfolk på
Borneo. En grupp orang asli vann under 2005 rätten till ekonomisk kompensation för
land som exproprierats av regeringen. Domen har överklagats.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns omfattande religiösa och kulturellt betingade fördomar mot homosexuella.
Sexuella handlingar mellan män är olagliga i Malaysia och kan bestraffas med
fängelse i upp till 20 år samt spöstraff. Det mesta kända fallet är sodomidomen mot
den före detta vice premiärministern Anwar Ibrahim, som flera år senare upphävdes

på grund av bristande bevisning. Transpersoner kan åtalas för förargelseväckande
beteende. Om de är muslimer kan de åtalas under delstatliga sharialagar.
18 Flyktingars rättigheter
Malaysia har inte ratificerat FN:s flyktingkonvention. Officiellt finns bara utländska
medborgare som antingen vistas legalt eller illegalt i Malaysia. Illegala immigranter
kan därmed utvisas, även om de skulle riskera att utsättas för tortyr, grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning i mottagarlandet. I praktiken tolereras
dock närvaron av ett stort antal flyktingar. FN:s flyktingkommissarie, som har kontor
i Kuala Lumpur, uppger att det finns närmare 38 000 personer registrerade hos dem
som flyktingar. Av dessa kommer absoluta merparten från Burma. Det finns inga
uppgifter om intern-flyktingar.
Uppskattningarna av antalet utländska medborgare i Malaysia varierar men siffror i
storleksordningen 2,7 miljoner nämns. Av dessa uppskattas närmare 600 000 vistas
illegalt i Malaysia. Den malaysiska regeringen har återkommande kampanjer för att
finna och arrestera illegala immigranter. Omkring 25 000 odokumenterade
immigranter arresterades under 2007. Spöstraff kombinerat med fängelse upp till
fem år eller böter är obligatoriskt för illegal vistelse och därefter följer utvisning. En
frivilligkår kallad RELA har omfattande mandat att gripa illegala immigranter.
RELA-medlemmar får 80 malaysiska ringgit (motsvarande 160 kr) för varje illegal
immigrant de griper. Detta belöningssystem ska enligt en lokal
människorättsorganisation avskaffas vid årsskiftet. Många klagomål har riktats mot
misshandel och olämpligt uppförande från medlemmar av RELA.
I Malaysia finns ett tiotal interneringsläger där illegala invandrare inkl. deras barn
interneras i väntan på att bli utvisade. De kan ibland få vänta upp till ett år. Malaysia
har kritiserats för de dåliga förhållandena i interneringslägren, bland annat av Irene
Fernandez, som 2005 vann Right Livelihood Award (även kallat alternativa
Nobelpriset). År 2003 dömdes Irene Fernandez, till ett års fängelse för att 1995 ha
publicerat så kallade falska nyheter om förhållandena i ett interneringsläger för
illegala invandrare. Rättsprocessen pågår fortfarande.

Lägren uppges vara överfyllda och ha dåliga sanitära förhållanden med mycket
begränsad tillgång till hälsovård. Inga filtar eller madrasser finns och maten är
undermålig. Skötseln av interneringslägren har under året övertagits av
inrikesministeriet och den ovan nämnda frivilligkåren skall nu hantera
interneringslägren för illegala invandrare. UNHCR har begränsad tillgång till
interneringslägren. UNHCR har återkommande svårigheter att verka i Malaysia
19. Funktionshindrades rättigheter
De funktionshindrades situation är otillfredsställande. Det finns inget förbud mot
diskriminering av personer med funktionshinder. Det finns inte tillräckligt med
skolor för barn med särskilda utbildningsbehov. Sju procent av befolkningen uppges
vara funktionshindrade. Regeringen arbetar aktivt med att förbättra deras
levnadsvillkor.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter 20
De oberoende människorättsorganisationer som finns i Malaysia får ofta ingen
respons från regeringen på frågor eller pressuttalanden. Vad som tidigare redovisats
om rättssäkerhet, lagstiftning om inre säkerhet, ensidig rapportering i pressen samt
inskränkt demonstrations- och föreningsrätt inverkar även på enskilda
organisationers arbetsförhållanden. Regeringen har vid olika tillfällen beskyllt
ideella organisationer för att gå utländska intressens ärenden. Till de aktiva inhemska
oberoende organisationerna hör Suaram, Hakam och Aliran. Paraply-organisationen
Abolish ISA Movement arbetar för att avskaffa lagen om inre säkerhet.
Den nationella kommissionen SUHAKAM är ett rådgivande organ för
människorättsfrågor. Regeringen kan anta eller förkasta dess rekommendationer.
SUHAKAM kan inte intervenera i pågående rättsfall, men tar emot klagomål från
allmänheten över kränkningar av mänskliga rättigheter.
De flesta klagomål rör övergrepp av poliskåren. SUHAKAM besöker fängelser och
interneringsläger samt genomför resor runt om i landet för att informera om
mänskliga rättigheter. Kommissionens rapport till parlamentet debatteras inte och
kommenteras inte heller av regeringen.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Malaysia är känsligt för kritik i frågor som rör mänskliga rättigheter. De lokala
UNHCR-, UNDP- och UNICEF-kontoren driver projekt, som är relaterade till
mänskliga rättigheter. Tillsammans med övriga EU-länder verkar Sverige för
slopande av dödsstraffet och för att Malaysia tillträder relevanta
människorättskonventioner. EU följer även situationen för människorättsförsvarare.

Oceanien.

Mänskliga rättigheter i Marshallöarna 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Marshallöarna har omkring 62 000 invånare (juli 2007) och består av fem öar
och 29 atoller. Landet är en parlamentarisk demokrati med starka band till
USA.
Författningen är uppbyggd enligt amerikansk förebild. Regeringen respekterar i
regel mänskliga rättigheter (MR), men det förekommer att påverkan från
regeringen leder till självcensur bland medierna i frågor som anses politiskt eller
kulturellt känsliga. Regeringen har även försökt utöva inflytande över
rättssystemet genom lagstiftning och administrativa åtgärder.
Andra rapporterade MR-problem i landet rör förhållandena i fängelserna, våld
mot kvinnor och barn, samt brister i arbetsrätten.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Av de centrala internationella konventionerna på MR-området har
Marshallöarna endast ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter
(1993), samt tillträtt konventionen om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor (CEDAW), mars 2006.
Marshallöarna har inte tillträtt någon av ILO:s (International Labour
Organisation) konventioner.
Landet rapporterade senast i december 2004 till kommittén för konventionen
om barnets rättigheter.
Marshallöarna skulle ha rapporterat till kommittén för konventionen för
avskaffning av all diskrimening mot kvinnor (CEDAW) i april 2007.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Lagen förbjuder tortyr och inga rapporter om att tortyr förekommer är kända.
Fängelseförhållandena motsvarar inte internationellt godtagbar standard. Enligt
uppgift råder dålig säkerhet, dålig ventilation och renhållning och bristande
tillgång till utomhusaktivitet.
Regeringen tillåter årliga besök av oberoende MR-observatörer och
journalister.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades år 1986.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Inga rapporter om politiskt våld eller politiskt motiverade försvinnanden är
kända.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
De civila myndigheterna utövar effektiv kontroll över landets säkerhetsstyrkor.
Lokal och nationell polis lyder under Justitieministeriet. Polistjänstemän har
inte rätt att bära vapen. Isolerade fall av poliskorruption har rapporterats.
Åtalade personer har möjlighet att välja mellan prövning av professionella
domare eller sammansatt domstolsnämnd. Åtalade har rätt till eget val av
juridiskt ombud. Staten bekostar försvarsadvokater för åtalade personer som
inte själva kan stå för kostnaden.
Chefen för Högsta domstolen är en utländsk medborgare som tillsätts på tio år.
Det förekommer inga rapporter om frihetsberövande på politiska grunder.
7. Straffrihet
Det förekommer inga rapporter som tyder på att straffrihet skulle vara ett
utbrett problem.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.

Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet är lagstadgade och
respekteras generellt. Det förekommer dock att påverkan från regeringen leder
till självcensur i medierna i frågor som anses politiskt eller kulturellt känsliga
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Marshallöarna är en konstitutionell demokrati. Landets verkställande,
lagstiftande och dömande grenar regleras i konstitutionen. Den lagstiftande
grenen består av ett parlament med 33 medlemmar (Nitijela) och ett råd av
hövdingar (Iroji) med en i första hand konsultativ roll i frågor rörande
traditioner och sedvänjor.
Allmänna och fria val tillämpas. Valsystemet är komplicerat och delvis grundat
på ägande av land. Inga restriktioner förekommer mot bildande av politiska
partier. Presidenten väljs av en majoritet i parlamentet för en fyraårig
mandatperiod. Utlänningar har enligt lagen inte rätt att bedriva politisk aktivitet
i landet.
I enlighet med det fördrag, ”The Compact of Free Association”, som ingicks
då landet blev självständigt ansvarar USA för Marshallöarnas försvar och
nationella säkerhet. Det amerikanska försvaret opererar på en stor militärbas på
Kwajaleinatollen. Den nationella och lokala polisen har ansvar för rikets
interna säkerhet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den mycket höga arbetslösheten på Marshallöarna, omkring 30 procent, är ett
stort problem. Minimilönen är fastställd till två dollar i timmen både i
offentliga och privata sektorerna. Minimilönen ger dock inte möjlighet till
dräglig levnadsstandard. Ingen lag reglerar maximalt antal arbetstimmar.
Arbetsmiljö-, arbetssäkerhets- och arbetshälsolagar saknas. Ingen lag ger
anställda rätten att protestera mot farliga eller hälsovådliga arbetsförhållanden
utan risk för deras anställning.

Marshallöarna har inte skrivit under någon av ILO:s konventioner.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hög befolkningstillväxt och trånga boendeförhållanden i tättbebyggda
områden har gett upphov till sjukdomar som tuberkulos och lepra. Andra stora
utmaningar på hälsoområdet är utbredd fetma bland vuxna, undernäring,
rökning och alkoholism. Självmordsfrekvensen är förhållandevis hög. Med
bistånd från Förenta Staterna och WHO (World Health Organisation) görs
ansträngningar att förbättra situationen inom hälsovården. Hälsovården
subventioneras av staten.
12. Rätten till utbildning
Obligatorisk och i princip gratis undervisning erbjuds för barn mellan 6 och 14
år. Individuella skolor har dock rätt att ta ut en registreringsavgift för att stödja
verksamheten. Efter inträdesprov har omkring 300 elever, eller två tredjedelar
av alla elever som går ut grundskolan, möjlighet att ta sig vidare till gymnasium.
Utgifterna för undervisning uppgår till ca 13 procent av statens budget.
Läskunnigheten uppges vara 93,7 procent.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Knappt hälften av Marshallöarnas statsbudget utgörs av intäkter från USA
enligt det fördrag, The Compact of Free Association, som ingicks då landet
blev självständigt 1986. Med dessa medel har landet byggt upp en
förhållandevis god hälsovård och ett allmänt utbildningssystem.
Befolkningstillväxten är samtidigt en av de högsta i världen och systemen för
hälsovård och utbildning har svårt att tillgodose alla behov. Mycket pengar har
lagts på administration och som subsidier till den förhållandevis omfattande
statliga företagssektorn.
Lagen om minimilön (för närvarande 2 US dollar i timmen) uppges
respekteras. Minimilönen anses dock alldeles för låg för att garantera en
acceptabel levnadsstandard för en arbetstagare med familj.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Trots att egendom och mark liksom traditionella titlar ärvs oberoende av kön
är kvinnans roll i allmänhet underordnad mannens. Kvinnomisshandel är ett
utbrett problem. Enligt en undersökning 2003 av den enskilda organisationen
Women United Together in the Marshall Islands hade fler än 80 procent av
landets kvinnor utsatts för våld inom äktenskapet.
Det finns inga rättsliga hinder som begränsar kvinnors deltagande i det
politiska livet men traditionella attityder begränsar kvinnors inflytande.
Sexuella trakasserier är inte förbjudna i lag.
15. Barnets rättigheter
Regeringen visar beredvillighet att säkra barns rättigheter, både vad gäller
utbildning och hälsovård, men resurserna är för små för den växande
befolkningen. Den allmänna kunskapen i samhället om barnets rättigheter
uppges vara låg. Det rapporteras att omkring en femtedel av barnen inte deltar
regelbundet i skolundervisningen. Vanliga förklaringar är långa avstånd till
skolan och föräldrarnas oförmåga att betala skolavgift eller andra obligatoriska
kostnader i samband med skolgång. Det finns ingen lag som fastställer
minimiåldern för barnarbete. Barn uppges som regel inte vara sysselsatta i
avlönat arbete, men en del hjälper sina familjer inom jordbruk, fiske och
småskalig företagssamhet.
Barnmisshandel uppges vara ett växande problem.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk
tillhörighet och socialt eller nationellt ursprung är förbjudet i lag och
regeringen respekterade i stort dessa bestämmelser. Flera hundra medborgare
är icke-etniska Marshallöbor.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Inga uppgifter om diskriminering på grund av sexuell läggning och
könsidentitet är kända.
18 Flyktingars rättigheter
Även om Marshallöarna inte har undertecknat 1951 års flyktingkonvention så
samarbetar landet med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) för att bistå
flyktingar och asylsökande. Något etablerat system för flyktingmottagande
finns inte i landet. Enskilda fall av asyl har tidigare beviljats.
Inga rapporter om människohandel till, inom eller från Marshallöarna är kända.
Spridda rapporter om tvångsarbete för illegalt invandrade personer förekom.
19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt uppgift förekommer ingen lagstadgad diskriminering av personer med
funktionshinder. Lagar och byggnormer som syftar till att underlätta tillträdet
för personer med funktionshinder saknas dock.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Inga uppgifter finns att tillgå.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Inga uppgifter finns att tillgå.

Mänskliga rättigheter i Mikronesien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Federationen Mikronesien är en parlamentarisk demokrati med starka band till USA
som förvaltade området mellan 1947-1986. Mikronesien omfattar ungefär 600 öar
och består av fyra sinsemellan ganska olika delstater utspridda över nära 300 mil hav
i öst-västlig riktning. Staterna, rangordnade efter befolkning, är Chuuk, Pohnpei, där
också huvudstaden med samma namn är belägen, Yap och Kosrae. Den stora
geografiska spridningen gör federationen svår att administrera och flertalet frågor
handläggs på delstatsnivå. Befolkningen uppgår till knappt 108 000 invånare (juli
2007).
De fyra staterna är i grunden fortfarande till stor del traditionella samhällen, som
dock påverkats mycket av de utomstående kulturer som utövat inflytande över
området från 1800-talets mitt och framåt. Landets konstitution är uppbyggd enligt
amerikansk förebild.
Mikronesiens statsbudget är till knappt 50 procent beroende av intäkter från utlandet.
En stor del av dessa intäkter utgörs av transfereringar från USA enligt det fördrag,
The Compact of Free Association, som ingicks då landet blev självständigt 1986.
Avtalet ger USA bestämmanderätt över, och ansvar för, Mikronesiens försvar.
Nationell polis, under civil styrning, ansvarar för den interna säkerheten. Med hjälp
av de amerikanska ekonomiska bidragen, som dock reducerats de senaste åren, har
landet byggt upp en förhållandevis god hälsovård och ett allmänt utbildningssystem.
Regeringen respekterar generellt befolkningens mänskliga rättigheter. Bland de
problem som rapporteras finns misshandel i hemmen, utdragna rättsprocesser,
diskriminering av kvinnor och försummande av barn. Korruption förekommer också.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Av de centrala internationella konventionerna på området mänskliga rättigheter har
Mikronesien tillträtt FN:s konvention om barnets rättigheter (CRC) i maj 1993 och
konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW) i september 2004. De två tillhörande protokollen till CRC om barn i
väpnade konflikter och handel med barn har undertecknats men ännu inte ratificerats.
Tilläggsprotokollet till CEDAW om enskild klagorätt har varken undertecknats eller
ratificerats. Mikronesien skulle ha rapporterat till kommittén för konventionen för
avskaffning av all diskrimening mot kvinnor (CEDAW) i oktober 2005; och till
kommittén för konventionen om barnets rättigheter i juni 2000. Dessa rapporter har
ännu inte överlämnats.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Lagen förbjuder tortyr och inga rapporter om tortyr återfinns. Uppgifter om enskilda
fall av polismisshandel förekommer.
Fängelseförhållandena uppfyller i stort internationellt godtagbar standard.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades år 1988.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det finns inga rapporter om godtyckligt frihetsberövande, tvångsarbete eller politiskt
motiverade försvinnanden.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Lagen föreskriver ett oberoende rättsystem och detta hörsammas generellt av
myndigheterna. Försenade tillsättningar och allmän resursbrist motverkar dock
effektiviteten inom rättsapparaten.
Rättegångar är, med undantag för ungdomsbrott, offentliga. Spridda uppgifter om
nepotism och politisering inom poliskåren förekommer. Många medborgare föredrar
att använda traditionella system för att lösa straff- och civilrättsliga frågor.

Det förekom inga rapporter om frihetsberövande på politiska grunder.
Korruption uppges vara ett problem. Lagar som fastställer medborgares rätt att ta del
av offentlig information saknas.
7. Straffrihet
Ett kulturellt betingat motstånd mot rättsprocesser och frihetsberövande som metoder
för upprätthållande av lag och ordning sägs medföra att vissa individer har kunnat
agera med straffrihet. Vissa allvarliga fall av sexuella övergrepp och mord har inte
följts upp i rättegång. Misstänkta personer försätts inte sällan på fri fot mot en låg
borgenssumma.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet är lagstadgade och
respekteras generellt. Fackföreningsverksamhet är tillåten men fackföreningar
saknas. Tillgången på oberoende medier är begränsad.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
De mikronesiska samhällena karakteriseras traditionellt som strängt hierarkiska
system, med klar skillnad mellan personer av adlig börd och andra medborgare.
Denna uppdelning finns i stor utsträckning kvar än idag. Personer av adlig börd är
klart överrepresenterade bland landets ledarskap.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den relativt höga arbetslösheten i Mikronesien är ett ekonomiskt och socialt
problem. Mikronesien har inte ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner. 4
Lagar som reglerar arbetstiden saknas
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Landet har en förhållandevis god hälsovård.
12. Rätten till utbildning
Skollagen föreskriver obligatorisk och gratis grundskoleutbildning för barn mellan

sex och fjorton års ålder, men alla barn går inte i skolan. Brist på skolmaterial och
lärare utgör ett problem i sammanhanget.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Trots att befolkningen är liten och bidragen från Förenta Staterna stora är
arbetslösheten relativt hög. Många öbor lever utan rinnande vatten och elektricitet.
Inkomstskillnaderna är relativt stora. De minimilöner för statligt och privat anställda
som fastställts av de fyra delstaterna uppges vara tillräckliga för att garantera en
anständig levnadsnivå.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor är enligt lagen likställda med män, men omfattande samhällsdiskriminering
mot kvinnor förekommer. Kvinnomisshandel och sexuellt ofredande av kvinnor
uppges vara relativt vanligt förekommande. Lagar mot kvinnomisshandel saknas.
Våldtäkt är ett brott, men få fall rapporteras. Prostitution är olagligt och inte vanligt
förekommande. Inga påtagliga skillnader mellan pojkar och flickor i fråga om
tillgång till utbildning rapporteras.
15. Barnets rättigheter
Barn behandlas generellt väl, men på grund av den höga befolkningstillväxten i
landet kan samhället i vissa fall inte tillgodose barnens välfärd i form av hälsovård.
Vissa barn lider av undernäring. Det förekommer rapporter om
barnmisshandel och försummande av barns rättigheter, men tillförlitliga statistiska
uppgifter i frågan saknas.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
De fyra delstaterna har skilda språk och kultur. I Yap-staten tillämpas ett
kastliknande socialt system. Personer med låg status tenderar att diskrimineras.

Diskriminering av utländska medborgare förekommer, främst i form av hinder för att
driva affärsverksamhet. Konstitutionen förbjuder utländskt ägande av mark.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns inga uppgifter om diskriminering på grund av sexuell läggning och
könsidentitet.
18. Flyktingars rättigheter
Mikronesien har inte undertecknat flyktingkonventionen men nationell lagstiftning
för skydd av flyktingar har nyligen introducerats i parlamentet. Det nya lagförslaget
innebär att flyktingar som riskerar att utsättas för tortyr eller andra övergrepp i
hemlandet inte får sändas tillbaka. Mikronesien samarbetar med UNHCR och andra
humanitära organisationer för att bistå flyktingar och asylsökande.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder. Lagar och
byggnormer som syftar till att underlätta tillträdet för funktionshindrade saknas.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Uppgifter saknas.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Uppgifter saknas.

Mänskliga rättigheter i Palau 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Republiken Palau är en ögrupp bestående av cirka 340 öar belägna i
Mikronesien i västra Stilla havet. Från att sedan 1946 ha administrerats av USA,
blev Republiken Palau den 1 oktober 1994 en självständig stat med en
konstitution efter amerikansk modell. Styrelseskicket är demokratiskt med fria
val och tydlig gräns mellan den lagstiftande, styrande och dömande makten.
Ansvaret för landets försvars- och säkerhetsfrågor åvilar fortfarande USA
enligt ett 25-årigt associeringsavtal (Compact of Free Association) mellan de
båda länderna som löper fram till 2009. Inom ramen för detta avtal står USA
för ett betydande bistånd till Palau.
Befolkningen uppgår till strax över 20 000 personer varav cirka 13 000 bor i
den gamla huvudstaden Koror. Närmare en tredjedel utgörs av utländsk
arbetskraft, framförallt från Filippinerna. Cirka 6 500 palauer uppskattas bo
utomlands, framförallt i USA.
Läget avseende de mänskliga rättigheterna i republiken Palau anses i allmänhet
vara gott, men med vissa problemområden. En orsak till denna utveckling som
ofta nämns är den successiva upplösningen av det gamla stamsamhället och
dess traditioner samt tilltagande alkohol- och drogmissbruk.
Kvinnomisshandel, vanvård av barn, och social diskriminering av den
utländska arbetskraften brukar anges som de vanligaste bristerna inom
mänskliga rättigheter i landet. Ett ökande antal fall av människohandel med
kvinnor från bland annat Kina, Filippinerna och Taiwan har registrerats och
har i vissa fall lett till rättegång. Det rapporteras även om korruption på
regeringsnivå.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Av de åtta centrala konventionerna om mänskliga rättigheter har Palau hittills
endast ratificerat konventionen om barnets rättigheter (CRC).
Palau har inte skrivit under Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen (ICC), de har däremot skrivit under ett avtal med USA om
rättsfrihet för amerikanska medborgare som anklagats av ICC. Amnesty
International har reagerat på detta i ett öppet brev till Palaus regering.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv och kroppslig integritet, förbud mot tortyr
Inga uppgifter tyder på att politiska mord, avrättningar eller ofrivilliga
försvinnanden förekommer. Konstitutionen förbjuder tortyr eller annan
inhuman behandling, ett åtagande som även synes respekteras av regeringen.
Landets fängelse bedöms hålla en för regionen god standard och inspekteras
regelbundet av ansvarig hälsomyndighet. Viss överbeläggning har rapporterats,
som en följd av en ökning av vapen- och drogrelaterade brott. Fängelset har
separata avdelningar för kvinnor och män på natten men de arbetar i samma
lokal under dagtid, tillsammans med ungdomsbrottslingar och häktade i
avvaktan på rättegång. Representanter för människorättsorganisationer har fritt
tillträde till fängelserna.
4. Dödsstraff
Dödsstraff tillämpas inte.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden av politiska eller andra skäl, kvarhållanden och
exil är förbjudna enligt lag, och regeringen respekterar detta. Det finns inga
uppgifter om politiska fångar i Palau.
6. Rättsäkerhet och rättsstatsprincipen
Landets dömande makt är uppdelad på tre instanser: Högsta Domstolen,

civilmålsdomstolen och markdomstolen. Presidenten utser domare till Högsta
Domstolen från en lista som upprättats av en speciell utnämningskommission.
Utnämningen är på livstid.
Lagen stipulerar rätten till en rättvis rättegång och denna rätt utövas även i
praktiken utan inskränkningar. Ett system för att säkerställa respekten för
rättssäkerheten, från anhållande till dom, finns på plats och förefaller fungera.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter om att staten systematiskt underlåter att utreda vissa
brott. Det rapporteras dock om att brott mot utlänningar, även våldsamma
sådana, inte följs upp på samma sätt som brott mot palauer. Det rapporteras
även om korruption på regeringsnivå.
8. Yttrande-, tryck-, mötes- och förenings- och religionsfrihet m.m.
Censur anses inte förekomma. Förenings-, församlings- och religionsfrihet är
konstitutionella rättigheter som förefaller respekteras. Kombinationen av en fri
press, en självständig domarkår och ett fungerande demokratiskt politiskt
system garanterar dessa rättigheter. Dock existerar inga verksamma politiska
partier.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Konstitutionen är uppbyggd enligt amerikansk modell. Fria och demokratiska
val hålls vart fjärde år. Allmän rösträtt råder från 18 års ålder. Den lagstiftande
makten utövas i tvåkammarparlamentet, Olbiil Era Kelulau. Eftersom det inte
existerar något politiskt partisystem, väljs ledamöter i egenskap av individer.
Regeringsfunktionerna är klart definierade i konstitutionen, men den
traditionella hierarkin med lokala hövdingar och seder leder ofta till
missförstånd och schismer beträffande auktoritet och maktutövning. Det finns
inga formella restriktioner för kvinnors deltagande men kvinnor har av
tradition inte deltagit aktivt i det politiska livet. Kvinnor innehar ett fåtal
ledande poster i administrationen. Det finns ingen kvinnlig ledamot i
parlamentet och de få kvinnor som kandiderar hävdar att de motarbetas

systematiskt. Ingen kvinna valdes in 2004.
I november 2004 omvaldes den sittande presidenten Tommy Esang
Remengesau, som därmed påbörjat sin andra och sista mandatperiod. Till ny
vicepresident valdes Camsek Chin. Vicepresidenten har till skillnad från
presidenten ingen begränsning för hur många perioder han eller hon kan sitta.
Nästa val kommer att ske i november 2008.
Korruption är, som i många andra länder i regionen, ett problem. Regeringen
har tillsatt en särskild åklagare med bemyndigande att utreda korruption bland
myndighetspersoner.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den ekonomiskt aktiva delen av befolkningen uppgick 2005 till 9 800 personer,
varav drygt hälften var sysselsatta inom den offentliga sektorn. Arbetslösheten
låg på 4.2 procent (2005).
En del utländska arbetare rapporterade under 2006 att de tvingades att
acceptera andra jobb än de som de fått anställning för. Andra arbetsrelaterade
övergrepp som utländska arbetare får utstå är innehållande av lön och
förmåner, icke kontraktsenliga arbetsförhållanden, undermåliga bostäder och
mat.
Inga aktiva fackföreningar finns på Palau. Strejkrätt finns inte inskrivet i
konstitutionen.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Medellivslängden är drygt 68 år för män och 72 år för kvinnor.
Enligt FN och Asiatiska utvecklingsbanken verkar det som om Palau inte
kommer uppnå målet vad gäller minskad dödlighet för tuberkulos.
12. Rätten till utbildning
Flickor och pojkar har samma rätt till utbildning. De statliga medlen för

undervisning har minskat efter självständigheten 1994. Behovet av mer pengar
till utbildning har uppmärksammats både av regeringen och av enskilda
organisationer.

Egendom och traditionella titlar går i arv på moderns sida, vilket gör att
kvinnor innehar viktiga positioner i det traditionella samhällssystemet.
Abort är inte lagligt.

Läs- och skrivkunnigheten uppgår till 92 procent.

Uppgifter saknas om olika lön för kvinnor och män för arbete av lika värde,
eller annan könsrelaterad diskriminering på arbetsmarknaden.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Palau klassades år 2007 som ett medelinkomstland och har enligt Asiatiska
utvecklingsbanken en BNP per capita på drygt 7000 dollar. Levnadsstandarden
är en av de högsta i regionen. Ekonomin är dock liten och beroende av
transfereringar från USA. Nära hälften av arbetskraften är anställd inom den
offentliga sektorn, medan turism, fiske och övriga tjänstesektorn sysselsätter
resten. Traditionellt jordbruk för självhushållning och fiske är på nedgående i
takt med inflyttningen till staden.
Konstitutionen förbjuder diskriminering på grund av kön, ras, ursprung, språk,
religion, social status eller klantillhörighet.
Enligt FN:s och Asiatiska utvecklingsbankens uppdatering år 2007 av läget för
milleniemålen är Palau ett av länderna som ser ut att nå många av målen tidigt,
framförallt vad gäller miljömålen som till exempel koldioxidemissionerna,
skyddade områden och skogsbeväxt. Det rapporteras däremot om stagnation
och problem med urban vattenförsörjning och urbana sanitära förhållanden.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Övergrepp mot kvinnor förekommer, oftast inom familjerna. Under 2005
rapporterades 89 fall av misshandel i hemmet, något som var en fortsättning på
en uppgående trend. Mörkertalet är dock stort. Ett tilltagande missbruk av
alkohol och droger är en bidragande orsak. Trots att dessa övergrepp
klassificeras som brott, rapporteras få av dem. Regeringen har vidtagit
utbildningsåtgärder för att komma till rätta med problemet.

Prostitution är framförallt ett inhemskt problem, och utgörs inte av utländsk
sexturism som i vissa andra länder i regionen. Verksamheten involverar dock
kvinnor från exempelvis Kina och Filippinerna. Kvinnor som utsatts för
människohandel behandlas som brottslingar och riskerar att fängslas eller
deporteras. År 2005 antogs en lag mot människohandel som verkar för att
skydda kvinnor och barn från den allt mer omfattande sexhandeln.
Arbetsmarknadsdepartementet är involverade i kampen mot människohandel,
men lider av underbemanning, begränsade resurser samt brist på expertis.
15. Barnets rättigheter
Regeringen fäster vikt vid barnets rättigheter och har omfattande åtaganden i
form av utbildning och hälsovård. Inga uppgifter om barnprostitution finns.
Däremot rapporteras det allt oftare att barn far illa på grund av försummelse
från föräldrarnas sida. Detta sägs bero på pågående social omvandling och
upplösningen av de gamla familjetraditionerna. Traditionellt sett anses barnen
mycket tidigt kunna ta hand om sig själva och en känslomässig alienering
verkar förekomma från föräldrarnas sida, allt för att skapa tåliga och
självständiga individer. Sammanföringen av gamla seder och nya moderna
livsstilar anses ha skapat viss desillusionering bland de unga och det vanligt
förekommande droganvändandet kan vara ett resultat av bland annat detta.
Det finns ingen minimiålder för arbete, och inga lagar som förbjuder
barnarbete.
Barnadödligheten är relativt låg med 14,07 dödsfall per 1000 födslar. Enligt
UNDP:s Human Development Report 2007 (FN:s fattigdomsindex) är också

skoldeltagandet mycket högt med ett inskrivningstal på 96 procent i
grundskolan och gymnasium.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Icke-palauer saknar rätt att förvärva land och kan inte heller bli palauiska
medborgare. Gästarbetarna, vilka utgör över 30 procent av befolkningen och
drygt 46 procent av arbetskraften, upplever sig illa behandlade, i synnerhet
hushållsanställda och icke-kvalificerad arbetskraft. Trots förbud drabbas
utlänningar ofta av diskriminering när det gäller tillgång till sociala förmåner,
bostäder och utbildning. Utländska gästarbetare är undantagna i lagen om
införandet av minimilöner. Det har även rapporterats om hot samt att
gästarbetarnas pass eller biljetter blir konfiskerade av arbetsgivaren om de
klagar. Regeringen försöker åtgärda detta problem. Det rapporteras dock om
att brott mot utlänningar, även våldsamma sådana, inte följs upp på samma sätt
som brott mot palauer.
En rådgivande enhet, där medlemmarna består av de högsta traditionella
ledarna från landets 16 politiska enheter, finns tillsatt för att bistå presidenten
med vägledning inom traditionella seder och bruk. Två av 16 ledamöter i
House of Delegates tillhör en minoritetsgrupp.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Säkra uppgifter om situationen för personer med annan än heterosexuell
läggning är knapphändiga. Någon lagstadgad eller annars officiell
diskriminering lär inte förekomma. Homosexuellas sociala situation är med
rådande brist på underlag svårare att uttala sig om.
18. Flyktingars rättigheter
Palau har inte ratificerat FN:s flyktingkonvention och det finns ingen
lagstiftning för flyktingar och asylsökande. I november 2005 begärde två
burmesiska män asyl i Palau, men avvisades till Filippinerna då de inte kunde
uppvisa någon direkt koppling till landet. Denna åtgärd koordinerades med
FN:s flyktingkommission, UNHCR.

19. Funktionshindrades situation
Palau har en lag mot diskriminering av personer med funktionshinder, och en
lag om barn med funktionshinder. Inom skolväsendet finns särskilda
utbildningsprogram för funktionshindrade. Personer med funktionshinder får
50 dollar i månaden av staten och det finns även speciella utbildningsprogram
och bostadslösningar.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Palau har av tradition en öppen attityd till människorättsorganisationer vilka
kan verka utan hinder från myndigheternas sida. Under 2006 genomfördes inga
besök av oberoende mänskliga rättighetsobservatörer till Palau.
21. Internationella eller svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Uppgifter saknas.

Mänskliga rättigheter i Papua Nya Guinea
2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Papua Nya Guinea (PNG) är en federal stat som ingår i den brittiska
samväldeskretsen. PNG präglas delvis av språklig och etnisk splittring och
klanbetingade motsättningar. Våld och korruption är ytterligare problem i
landet. Samtidigt är landet en parlamentarisk demokrati där domstolsväsendet
och en ombudsmannainstitution verkar fritt och självständigt.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
PNG har ratificerat tre av de sex centrala konventionerna om mänskliga
rättigheter, nämligen konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD), konventionen om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor (CEDAW) och konventionen om barnets
rättigheter (CRC).
Landet har inte undertecknat eller ratificerat konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ICESCR) eller konventionen mot tortyr (CAT). Inget av
konventionernas frivilliga protokoll har godkänts.
PNG har tillträtt flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från
1967. Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC) har inte
antagits.
PNG har brustit i rapporteringen till FN:s konventionskommittéer.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Dessa rättigheter garanteras i lag, men betydande brister rapporteras i
praktiken. PNG präglas av en svårhanterlig våldskultur. Inflyttningen till
städerna, en hög ungdomsarbetslöshet och en god tillgång till vapen medför
stora problem. Polisbrutalitet mot unga häktade och barn har rapporterats.
Inskridanden och utredningar görs visserligen, poliser suspenderas och lagförs
men en lång rad brister består. Resurserna är otillräckliga och klanrelaterade
motsättningar inom poliskåren försvårar arbetet och hämmar effektiviteten.
Flera frivilligorganisationer övervakar och rapporterar om missförhållanden
och brott.
4. Dödsstraff
Dödstraffet återinfördes på 1990-talet för mycket svåra brott, men inga
dödsstraff har hittills verkställts.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
En anhållen har rätt att få frihetsberövandet prövat inom viss kortare tid.
Rätt till ombud, besök och insyn finns, liksom rätt att överklaga dom.
Det finns inga begränsningar i rätten att röra sig fritt och resa. Påtvingad exil
förekommer inte.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten är förhållandevis god. Domstolarna är fria och oberoende och
agerar enligt brittisk förebild. Ofta inkallas domare utifrån. Problemet är
resursbrist och därmed ärendebalansen med långa vänte- och häktningstider.
Ombudsmannainstitutionen i PNG har en för regionen mycket stark ställning.
Ämbetet har stor betydelse för rättstillämpning, rättsäkerheten och
rättsutvecklingen och även i korruptionsbekämpningen.
Förhållandena i landets fängelser är bristfälliga. Otillräckliga resurser och svår
överbeläggning råder. Män, kvinnor, barn, dömda och häktade hålls inte alltid
åtskilda. Myndigheterna tillåter besök av frivilligorganisationer.

7. Straffrihet
Klankulturen och korruptionsinslagen i samhället gör att straffrihet är ett stort
problem i PNG.

regeringschef som suttit en hel valperiod (2002-2007). Oppositionen har efter
valet 2007 visserligen decimerats, men bedöms trots det kunna bidra till god
balans och en vital debatt.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Dessa rättigheter respekteras i huvudsak även om försök gjorts att inskränka
dem. Debatten är i huvudsak fri och livlig, och kritik framförs fritt. Radio är en
viktig nyhetskälla i PNG, inte minst eftersom läskunnigheten är begränsad.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
PNG har ratificerat samtliga åtta centrala ILO-konventioner på MR-området.
Dessa är :
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105)
- Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och 182)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111)
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna 87 och 98)

Mötesfrihet gäller som huvudprincip, men inskränks ibland. Offentliga
demonstrationer kräver tillstånd. Föreningsfrihet gäller men kan kräva
tidskrävande registrering. Den akademiska friheten respekteras. Det finns inga
restriktioner i att använda Internet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
PNG är en parlamentarisk demokrati. Storbritanniens monark är
statsöverhuvud och representeras av en av parlamentet nominerad
generalguvernör. Allmän rösträtt och fria val gäller. Parlamentet består av en
kammare med 109 ledamöter. Val hålls vart femte år. Ett problem har varit
att splittringen i klaner och språk lett till en mängd kandidater och att det
kunnat räcka med bara cirka tio procent av rösterna för att vinna en valkrets.
Partidisciplinen är bristfällig och byten och skiften är vanliga. Lojaliteterna
är starkast mot det egna språket och den egna klanen. Alla som talar samma
språk är ”wantok” och måste gynnas.
Olika åtgärder har vidtagits för att stävja partibyten och möjligheten att
väcka misstroendeförklaringar, särskilt viss tid före och efter ett val. Inför
valet 2007 hade genomförts åtgärder för att bredda den demokratiska basen
för inval.
Till skillnad från valet 2002, som präglades av oro och våldshandlingar och
oklarheter om utgången, kunde valet i augusti 2007 genomföras i huvudsak i
god ordning. Resultatet blev att den sittande premiärministern Michael Somare
omvaldes med en stabil majoritet. Somare hade dessförinnan varit den första

Lagen stadgar förenings- och förhandlingsrätt men fackliga organisationer
måste registreras. Systemet fungerar men inskränkningar av olika slag har
förekommit, särskilt när det gäller strejkrätten. Det finns regler om minimilön
och barnarbete samt arbetarskydd.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det är svårt att uppehålla och fördela sjukvårdresurserna som redan från
början är otillräckliga. Tropiska sjukdomar och tuberkulos är allmänt
förekommande. Hiv/aids-förekomsten har ökat i snabb takt och når nästan
lika höga tal som i Afrika vilket innebär ytterligare en svår belastning på
resurserna. Det finns sjukhus i de större städerna.
12. Rätten till utbildning
Skolan får inte tillräckliga resurser. Utbildningen är inte kostnadsfri, inte
jämställd och dessutom ojämnt geografiskt fördelad. Många familjer har inte
råd att skicka sina barn till skolan. Fler pojkar än flickor går i skolan och
andelen pojkar ökar ju högre upp i skolutbildningen man kommer. Den
bristande utbildningen beskrivs som ett stort problem på sikt. Även om medel
skulle tillföras från budgetöverskottet kommer det att ta tid innan sådana
reformer får genomslag, då lärare och lokaler saknas. Bristen på lärare beskrivs
som det mest akuta problemet.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
I PNG råder bitvis fattigdom och svåra förhållanden. Det ekonomiska läget
har emellertid förbättrats och olika näringar utvecklas positivt. Gruvdrift och
gasproduktion ökar och därmed också arbetstillfällena. Under ett antal år har
priserna på exportprodukterna varit goda och bidragit positivt till utvecklingen.
Statsbudgeten visar ett kraftigt överskott och den inrikespolitiska diskussionen
handlar nu om hur detta ska utnyttjas ansvarsfullt och effektivt.
En majoritet av befolkningen lever alltjämt i ett by- och familjebaserat
jordbruk med små resurser. I UNDP:s Human Development Index
(utvecklingsindex) ligger PNG på plats 145 av 177.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor, våldtäkter, diskriminering och allmänt sämre villkor för
kvinnor är ett stort problem. Våld inom familjerna är svårt att lagföra. Inom
bysamfälligheterna har kvinnor en underordnad position och deras rättigheter
åsidosätts ofta. Polygami och en brudköpstradition är andra negativa faktorer.
Domstolar har i flera fall upphävt lokalt fattade, inskränkande och
diskriminerande beslut. Kvinnor har sämre utbildning och lägre läs- och
skrivkunnighet än män, även om gapet mellan grupperna minskar. Enligt
UNDP är målet för PNG att skriv- och läskunnigheten för yngre (15-24 år) ska
uppgå till 70 procent år 2015.
Det är också få kvinnor som är verksamma inom politiken. Vid valet 2007
lyckades bara en kvinna bli invald trots att antalet kvinnliga kandidater ökat.
Dame Carol Kidu representerar Port Moresby och sitter kvar som minister för
samhällsutveckling och har därmed också ansvar för kvinnofrågorna i
regeringen. Kidu är en mycket respekterad politiker och hennes insatser och
aktiviteter betyder mycket för att förbättra situationen för PNG:s kvinnor och
barn.
15. Barnets rättigheter
Barn skyddas traditionellt inom ramen för by- och familjestrukturerna. De

sociala förändringarna, inflyttningen till städerna och en större grad av
penninghushållning leder till problem och ökar riskerna för olika övergrepp.
Ökad prostitution och övergivna barn märks alltmer. Giftermålsåldrarna är på
sina håll mycket låga.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lika rättigheter anges i lag. PNG präglas emellertid som tidigare nämnts av
språk- och klanbetingade motsättningar och den favorisering som
wantoksystemet medför.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering på grund av sexuell läggning är lagstridig men personer med
annan än heterosexuell läggning är i vissa delar av landet socialt utsatta.
18 Flyktingars rättigheter
PNG har ratificerat flyktingkonventionen och dess protokoll men lagstiftning
och regelverk för att skydda flyktingars rättigheter saknas.
Man har beviljat temporärt skydd för vissa asylsökande och upprättat läger
längs gränsen till den indonesiska provinsen Papua.
19. Funktionshindrades rättigheter
Ett nationellt råd för personer med funktionshinder stöder
frivilligorganisationer verksamma på området. Men det finns ingen
skyddslagstiftning. Personer med funktionshinder har i praktiken sämre villkor
när det gäller skola och arbete. Insatserna från det allmännas sida är bättre i
städer än på landsbygden.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Frivilligorganisationer kan bildas och verka fritt.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
I det internationella biståndet till regionen ges mänskliga rättigheter hög
prioritet och omfattande stöd tillförs för skilda insatser på området.
Rättighetsfrågorna, god samhällsstyrning och värnande om rättsstatsprincipen
är viktiga inslag i EU:s bistånd och finns med i de förhandlingar
som förs med Stillahavsstaterna om ekonomiska partnerskapsavtal från och
med 2008. Förhandlingarna har dock inte kunnat slutföras enligt tidtabell.
Delmål har uppnåtts och tillfälliga lösningar finns på plats. Förhandlingarna
förs nu vidare med sikte på att nå en slutlig och heltäckande uppgörelse
under 2008.

Mänskliga rättigheter i Nauru 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Nauru ligger strax söder om ekvatorn i sydvästra Stilla havet och har en
befolkning på knappt 13 000 invånare, varav cirka 1 500 är utländska arbetare
med familjer.
Befolkningens mänskliga rättigheter respekteras överlag och rättsväsendet
tillhandahåller effektiva medel för att bemöta enskilda övergrepp.
Följande problem som stör de mänskliga rättigheterna har dock rapporterats:
− bristfälligt omhändertagande av asylsökande
− begränsad möjlighet att besöka flyktingförläggningen
− dröjsmål i rättssystemet
− sämre tillgång till sociala tjänster för utländsk arbetskraft och deras
familjer
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Nauru undertecknade år 2001 tre av FN:s sex centrala konventioner om de
mänskliga rättigheterna, men har ännu inte ratificerat dem:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt. Det fakultativa
protokollet om avskaffandet av dödsstraffet har varken undertecknats
eller ratificerats
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD)
− Konventionen mot tortyr (CAT). Det fakultativa protokollet om
förebyggande av tortyr har varken undertecknats eller ratificerats.
Nauru har ratificerat:
− Konventionen om barnets rättigheter (CRC). Nauru har undertecknat,

men ännu inte ratificerat, de två tillhörande protokollen om barn i
väpnade konflikter och om handel med barn. Nauru har inte lämnat in
någon rapport angående konventionens efterlevnad av FN:s barnkommitté
− Romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Nauru har
ingått en artikel 98-överenskommelse med USA om att medborgare i
USA inte ska överlämnas till ICC
Inga besök från FN:s specialrapportörer har genomförts.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Respekten för liv och kroppslig integritet samt förbudet mot tortyr upprätthålls.
Landets fängelseanstalt har renoverats på bekostnad av Australien och uppfyller
överlag internationell standard. Fängelsebesök tillåts av representanter
från de lokala kyrkorna samt familjemedlemmar.
4. Dödsstraff
Lagen förbjuder dödsstraff.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Nauruer har rätt att resa utomlands och återvända utan restriktioner.
Nauru saknar ett uttryckligt förbud mot människohandel – men inga rapporter
om människohandel till, från eller inom landet har förekommit.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsäkerheten bygger på den dömande maktens oberoende och det brittiska
rättssystemets common law. Domar i såväl brottsmål som civilmål kan
överklagas till den australiska Högsta domstolen. Denna möjlighet används
sällan.
En misstänkt får anhållas utan häktningsbeslut i högst 24 timmar utan rättslig
prövning. Det finns ett fungerande system för borgen. Lagen föreskriver att
anklagade personer ska erhålla juridiskt ombud.

Förseningar inom rättssystemet utgör ett problem. Bristen på utbildade domare
och avsaknad av ekonomiska resurser medför ofta långa vänte- och
häktningstider.
Traditionella förlikningsmekanismer ersätter i många fall rättslig prövning.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter som tyder på att staten systematiskt underlåter att
beivra vissa brott.
Bristfällig budgetkontroll under tiden då enorma intäkter genererades från
fosfatutvinningen har emellertid lett till misskötsel och förskingring av stora
summor offentliga medel. Regeringen har vidtagit åtgärder för att bekämpa
korruptionen.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Lagen om yttrande- och pressfrihet respekteras och det förekommer inga
inskränkningar i den akademiska friheten eller i användningen av Internet.
Pressfrihet råder, men medieutbudet är begränsat.
Regeringen respekterar överlag den lagstadgade mötes- och föreningsfriheten.
Omkring två tredjedelar av befolkningen är protestanter och resten är katoliker.
Religionsfriheten har begränsats av regeringen vid några tillfällen, då
mormoner och medlemmar i Jehovas vittnen förhindrats att utöva sin religion
fritt.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Ett parlament med 18 medlemmar väljs genom allmänna val vart tredje år.
Röstplikt gäller för medborgare (endast infödda nauruer) som fyllt 20 år.
Parlamentet väljer landets president, som samtidigt är regeringschef och själv
utser övriga ministrar bland parlamentsledamöterna.

Den sittande regeringen vann majoriteten av rösterna under parlamentsvalet i
augusti 2007. Ludwig Scotty omvaldes som president av parlamentet.
Det finns inga lagstadgade hinder för kvinnor att delta i politiken. De
traditionella klanernas dominans i det politiska livet begränsar dock kvinnors
deltagande. Det finns inga kvinnliga parlamentsledamöter och därmed inte
heller några kvinnliga ministrar. Däremot innehar kvinnor flera höga befattningar
inom förvaltningen.
Det finns ingen offentlighetsprincip och medborgarnas tillgång till offentlig
information har varit starkt begränsad.
Det har inte förekommit några rapporter om politiska fångar.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetstagare har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar, men inga
sådana finns. Landet saknar nästan helt arbetslagstiftning. Arbetslösheten
uppskattas till 90 procent (2004).
Lagen förbjuder tvångsarbete, även för barn, och regeringen efterhåller förbudet
effektivt. Det är förbjudet att anställa barn under 17 år. De två enda
stora arbetsgivarna, regeringen och Nauru Phosphate Corporation (NPC), följer
denna bestämmelse. Vissa barn under 17 år arbetar i små familjeföretag.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Nauruer har en medellivslängd på 63 år. Tack vare det välstånd som
fosfatexporten bäddade för har nauruerna fått det mesta gratis utan att behöva
arbeta.
Ett stillasittande liv och en kost dominerad av importerad skräpmat har gjort
att nauruerna är bland världens mest överviktiga folk. Hjärt- och kärlsjukdomar
är vanliga och upp till varannan nauruer lider av diabetes.

12. Rätten till utbildning
Skolplikt råder mellan 6 och 16 års ålder, men frånvarosiffrorna är höga.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Nauruer har en BNP per capita på 5 000 USD (2005). I och med att
gruvdriften upphört har landet gått från stor rikedom till bankrutt under ett
decennium. Det gick så långt att importen av mat och andra förnödenheter
påverkades och inga löner kunde betalas ut till statsanställda. 2003 bröt
telekommunikationerna samman. Nauruer kunde inte som tidigare få
sjukhusvård i Australien på grund av obetalda räkningar till det australiska
sjukvårdssystemet.
Nauruerna odlar frukt och grönsaker till husbehov, främst längs den smala
kustremsan runt ön. Odlingarna räcker emellertid inte till, utan mat måste
också importeras. Det saknas sötvattenkällor och vattenbehovet täcks av regn,
avsaltningsanläggningar och import av dricksvatten.
Nauru är inte listat i UNDP:s (FN:s utvecklingsprogram) Human
Development Index för 2007.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Enligt grundlagen har kvinnor och män lika rättigheter, men i realiteten
diskrimineras kvinnor. En särskild myndighet ansvarar för att främja kvinnors
möjligheter på arbetsmarknaden.

Regeringens budget för utbildning och hälsovård för barn har reducerats
kraftigt till följd av den ekonomiska krisen. Utländska arbetare som blev
arbetslösa efter gruvornas stängning har klagat över att deras barn har sämre
tillgång till utbildning och hälsovård än inhemska barn.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Befolkningens utgörs till 58 procent av nauruer, 26 procent av folk från andra
stillahavsstater, 8 procent av kineser samt 8 procent av européer. Omkring två
tredjedelar av nauruerna är protestanter och en tredjedel katoliker.
Etniska kineser och deras egendom har varit föremål för rasistiska angrepp.
Stölder, egendomsförstörelse samt våld riktat mot den kinesiska kolonin ökade
under 2005. Arbetare från övriga öar i Stilla havet – främst Tuvalu och Kiribati
– som blivit arbetslösa efter nedläggningen av gruvindustrin, upplevde också
diskriminering. De hade tidigare erbjudits fria bostäder, som de fortfarande bor
kvar i, men som nu är eftersatta i underhåll och överbebodda. De har heller
inte samma tillgång till sociala tjänster.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Inga uppgifter om homo-, bi- eller transsexuella personer situation i Nauru
finns att tillgå från International Gay and Lesbian Human Rights Commission.

Regeringen förnekar att det skulle förekomma våld mot kvinnor. Oberoende
rapporter tyder dock på att det förekommer, ofta i samband med
alkoholförtäring.. Våldtäkt inom äktenskapet betraktas inte som ett brott, men
vid en anmälan genomför polisen undersökningar. Prostitution är olagligt och
sällan förekommande.

18 Flyktingars rättigheter
Den australiska regeringen upprättade år 2001 en flyktinganläggning på Nauru
för personer som sökt nå Australien för att söka asyl där. Anläggningen uppgavs
tidigare vara under avveckling, men i september 2006 fördes sju burmesiska
flyktingar av Australien från den australiska ön Christmas Island till Nauru
– där man inte har tillgång till det australiska asylsystemet. Sedan 2001 har
aktivister som kämpar för mänskliga rättigheter hävdat att omhändertagandet
av asylsökande bryter mot Australiens och Naurus konstitutioner. Domstolar i
båda länderna har dock ansett att flyktingförläggningen är laglig.

15. Barnets rättigheter

Nauru har inte tillträtt 1951 års FN-konvention om flyktingstatus eller det

tillhörande protokollet från 1967. Regeringen har inte etablerat ett system för
att ge skydd åt flyktingar, men Nauru har i ett avtal med Australien åtagit sig
att inte utlämna flyktingar som riskerar förföljelse i sina hemländer. Regeringen
accepterar inte att ge flyktingar uppehållstillstånd i Nauru, eller att ge dem status
som flyktingar eller asylsökande.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det saknas lagstiftning för att erbjuda personer med funktionshinder anpassade
samhällstjänster eller tillgång till offentliga byggnader. Landets ekonomiska
kris har lett till en försämring av hälsovården. Det saknas formella mekanismer
för att skydda och stödja personer med psykiska funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Regeringen har inga restriktioner mot etablering av lokala organisationer för
mänskliga rättigheter, men inga sådana har etablerats. Regeringen har avvisat
representanter från utländska frivilligorganisationer och andra personer som
visat intresse för flyktingförläggningen. I juli 2005 avslogs en visumansökan
från en australisk senator som var kritisk mot flyktingförläggningen.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Flertalet FN-organisationer bedriver verksamhet i Oceanien som främjar
mänskliga rättigheter, flyktingar, utbildning, hälsa och miljö.
Naurus regering har samarbetat med FN:s högkommissariat för flyktingfrågor
(UNHCR) samt andra humanitära organisationer som bistår flyktingar

Mänskliga rättigheter i Salomonöarna 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Salomonöarna har under lång tid präglats av inre slitningar och etniska
motsättningar. Våld och väpnad kamp mellan olika grupper lamslog under flera år
huvudön Guadalcanal. Respekten för de mänskliga rättigheterna åsidosattes under
orostiden. Efter vädjanden från landets parlament, regering och general-guvernör
inskred 2003 den regionala samarbetsorganisationen Pacific Islands Forum. Under
australisk ledning genomfördes en intervention i landet. Lugnet återställdes,
orosstiftarna häktades och en civil insats för att bygga upp de nationella
institutionerna inleddes. Regional Assistance Mission to the Solomon Islands
(RAMSI ) har sedan dess verkat i landet. Lag och ordning har varit första prioritet.
RAMSI har stärkt rättsapparaten och ordningsmakten samt gjort insatser för att
gradera upp fängelser och häkten. Flera av de värsta orosstiftarna har nu lagförts. I
en andra prioritering gäller det att få ordning på finanser, skatteväsende och
budgetprocessen.
Återuppbyggnadsprocessen drabbades i april 2006 - omedelbart efter de val som
hölls i god ordning - av ett bakslag. Missnöje med den nye regerings-chefens
förmodade nära relation till taiwanesiska intressen ledde till upplopp och plundring
och till riktad etnisk förföljelse. Hela Chinatown och ett av taiwaneser nyuppfört
hotell i Honiara brändes ned. Sedan kvarvarande RAMSI-polis fått förstärkning
kunde ordningen återställas och åter-uppbyggnadsprocessen fortsätta. En ny regering
tillträdde. Läget är labilt och det finns risk för fortsatt oro.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Salomonöarna har ratificerat konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (CESCR), konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD ), konventionen om avskaffandet av alla former av

diskriminering mot kvinnor (CEDAW) och dess protokoll samt konventionen om
barnets rättigheter (CRC).
Landet ligger efter i rapporteringen. Åtskilliga av de frågor och preciseringar som
begärts av övervakningskommittéerna återstår att besvara.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Dessa rättigheter respekteras i huvudsak. Grym, omänsklig och förnedrande
behandling eller bestraffning är förbjuden. De insatser som gjorts från RAMSIs sida
har stagat upp förhållandena och utbildning av poliser och civila inom rättsapparaten
har bidragit till en klar förbättring.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer inte.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Insatser för att stärka ordningsmakt och rättsapparaten har varit en central uppgift för
RAMSI och regeringen. En frihetsberövad skall omedelbart upplysas om varför man
hålls kvar och därefter vad man står anklagad för. Man skall på kort tid få lagligheten
av sitt frihetsberövande rättsligt prövat. Rätt till ombud och till besök tillämpas. Det
finns även rätt att överklaga inskridandebeslut och domar. Ett problem är den stora
eftersläpningen av ärenden. Ärendebalansen medför långa vänte- och häktningstider.
Lagföringen av orosstiftarna tar tid och även om domare och annan rättsvårdande
personal hämtats in utifrån räcker inte resurserna vilket också förringar värdet av
överklagningsrätten.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna står fria och självständiga. Domare utifrån stagar upp denna princip.
Det finns en ombudsmannainstitution som kan inskrida mot övergrepp och missbruk.
Resurserna är dock otilllräckliga .
7. Straffrihet
Under orostiden förekom detta ofta. Straffrihet stävjas nu men tillsammans med den

ganska utbredda korruptionen är detta fortfarande ett problem.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Dessa rättigheter respekteras i stort efter 2003. Mötesfrihet råder men tillstånd får
ibland begäras och beviljas oftast.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Salomonöarna är en parlamentarisk demokrati och tillhör Samväldeskretsen.
Statsöverhuvud är Storbritanniens monark som representeras av en av parlamentet
nominerad generalguvernör. Val hålls vart femte år. Parlamentet består av en
kammare med 50 ledamöter. De politiska rättigheterna respekteras. Val genomfördes
i god ordning i april 2006. Ett antal observatörer från andra länder och organisationer
övervakade processen. Ett antal partier verkar sedan länge och systemet fungerar
någorlunda tillfredställande. Partiväsendet är relativt svagt och det handlar mycket
om personliga och etniska bindningar. Det finns inga uttalade inskränkningar i valrätt
eller i valbarhet men i realiteten är det svårt för kvinnor att komma ifråga. Ingen
kvinna fanns bland de parlamentariker som valdes 2006.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
De flesta arbetar inom by- och familjebaserat jordbruk. Inom övriga sektorer är
facklig tillhörighet vanlig och mest i den offentliga verksamheten. Arbets-konflikter
förekommer och regeringen har inskridit i något fall. Skyddsregler finns när det
gäller miljö och lön. Barnarbete är förbjudet.
Salomonöarna har ratificerat en av Internationella arbetsorganisationens (ILO)
centrala konventioner på MR-området, nämligen nr 29 om förbud mot tvångsarbete.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det är brist på resurser inom hälso- och sjukvård. Landets enda större och rustade
sjukhus finns i huvudstaden Honiara. All barnhälsovård är kostnadsfri men i
realiteten saknas på många håll gundläggande resurser.
12. Rätten till utbildning
Många nya skolor har byggts men fortfarande är detta en sektor med problem då

skolgång inte är obligatorisk och en stor andel barn inte deltar i skolarbetet. Avgifter
till högstadiet har begränsat tillträdet ytterligare och flickor är klart
underrepresenterade.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Salomonöarna är ett fattigt land. Biståndsgivarna och RAMSI gör betydande insatser
men problemen är många. Transporterna är ett stort problem och hämmar
utvecklingen. Avstånden är stora, kostnaderna höga och effektiviteten och standarden
låg. Arbetslösheten är stor utanför den sektor som vilar på by- och familjebaserat
jordbruk. Återuppbyggnaden skapar nya jobb inom till exempel gruv- och
palmoljesektorerna.
Salomonöarna ligger på plats 128 (av 177) i UNDP:s Human Development Index.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor misshandlas ofta och även i hemmet. Det är svårt belägga och lagföra dessa
brott. Frivilligorganisationer och kyrkan engagerar sig i kampen mot våld och
förtryck mot kvinnor. Prostitution är straffbelagd. Kvinnor har visserligen lika rätt
till ägande och arv men i realiteten fungerar det inte så. Kvinnor får stå tillbaka i
arbetslivet och inom politiken och samhälleliga uppdrag. Det finns 5
ännu ingen kvinnlig parlamentariker. Inom statsförvaltningen finns några kvinnor på
högre poster.
15. Barnets rättigheter
Barn behandlas i huvudsak väl inom ramen för den bysamfällighets- och
familjekultur som dominerar landet. Det finns knappast några gatubarn eller
övergivna barn. Några övergrepp finns rapporterade. Väl tidiga giften är ett problem.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Etniska misshälligheter, särskilt mellan inflyttade från ön Malaita till Gauadalcanal,
var huvudorsaken till senare tids oroligheter. Kineser utsätts ofta för social

diskriminering och var vid händelserna i april 2006 de som utsattes direkt för
plundring och skadegörelse.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexuella förbindelser är förbjudna. Stor uppmärksamhet har givits åt att en
fransk medborgare satt häktad lång tid för brott mot landets lagar i detta hänseende.
18 Flyktingars rättigheter
Salomonöarna har ratificerat flyktingkonventionen och dess protokoll. Regeringen
samarbetar med Flyktingkommissarien och Röda korset. Ingen har återbördats till
land där han eller hon hotas av förföljelse.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga regler till skydd för handikappade. Det är i huvudsak samfälligheterna och familjerna i vid mening som får ta det praktiska ansvaret. Röda korset
och andra frivilligorganisationer gör betydande insatser.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett antal frivilligorganisationer som får verka fritt och som gör betydande
samhällsinsatser. Det har i huvudsak ett gott samarbete med myndigheterna.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Insatser görs av frivilligorganisationerna. Som ett led i det internationella biståndet
till öarna har frågorna om mänskliga rättigheter i detta sargade land givits hög
prioritet. Mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och värnande om
rättsstatsprincipen är viktiga inslag i EU:s överläggningar med Stillahavs-länderna
om ekonomiska partnerskapsavtal att gälla från den 1 januari 2008.
Den regionala samarbetsorganisationen för nationella kommissioner för mänskliga
rättigheter (The Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions)
genomför stödprojekt i Salomonöarna.

Mänskliga rättigheter i Tuvalu 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Tuvalu består av nio små öar i Stilla havet söder om ekvatorn med en
befolkning på cirka 11 500 invånare.

upprätthålls.
Fängelseförhållanden uppfyller internationella normer. Regeringen tillåter
regelbundna besök av representanter från de lokala kyrkorna.
4. Dödsstraff
Lagen förbjuder dödsstraff.

Landet är en parlamentarisk demokrati och befolkningens mänskliga rättigheter
respekteras överlag. Rättsväsendet tillhandahåller effektiva medel för att
bemöta enskilda fall av övergrepp. Följande problem på mänskliga
rättighetsområdet har dock rapporterats:
− Social och religiös diskriminering som härstammar från stamsamhället
− Diskriminering av kvinnor.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtyckligt frihetsberövande och inga fall av övergrepp eller
försvinnanden har rapporterats. Arresterade får hållas i förvar i högst 24
timmar utan rättslig prövning. Det finns ett fungerande system för borgen.
Anhållna tillförsäkras god kontakt med familjemedlemmar och
försvarsadvokat.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Tuvalu har ratificerat två av FN:s sex centrala konventioner om de mänskliga
rättigheterna:
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW) - men inte tilläggsprotokollet om enskild
klagorätt.
− Konventionen om barnets rättigheter (CRC) - men inte de två
tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel
med barn, barnprostitution och barnpornografi.

Lagen förbjuder landsförvisning och medborgare har rätt att resa utomlands
och återvända utan restriktioner.

Landet har ratificerat flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från
1967.
Tuvalu har inte rapporterat om konventionernas efterlevnad eller tagit emot
besök från FN:s specialrapportörer.

En ombudsman (Peoples’ lawyer) bevakar generella rättighetsfrågor. Regeringen
har tagit till sig av den kritik som framförts av ombudsmannen.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Respekten för liv och kroppslig integritet samt förbudet mot tortyr

Människohandel är förbjudet enligt lag.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsäkerheten bygger på den dömande maktens oberoende och det brittiska
rättssystemets common law. Landet saknar privata advokater. Alla medborgare
har fri tillgång till offentlig försvarsadvokat. Försvarsadvokater har uttryckt
bekymmer över dröjsmål i rättsystemet.

7. Straffrihet
Landets poliskår på 70 personer lyder under regeringen. Polisen betraktas som
professionell och effektiv. Högre tjänstemän undersöker anklagelser om
polisövergrepp under övervakning från polischefen.

Lagen mot korruption är svag. Det åligger de olika ministerierna att presentera
årliga rapporter, men publiceringen har varit sporadisk och ofta obefintlig.
Revisionsmyndigheten, som ska ansvara för att bevaka regeringen, saknar
parlamentariskt stöd samt tillräckliga resurser. Sedan 2005 genomför
parlamentets offentliga redovisningskommitté, under oppositionens ledning,
intervjuer med samtliga myndighetschefer.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den lagfästa yttrande- och tryckfriheten begränsas i praktiken av bristen på ett
privat medieutbud. Statsägda Tuvalu Media Corporation (TMC) kontrollerar
landets enda radiostation och ett nyhetsbrev som utkommer var fjortonde dag.
Efter kritik från MR-aktivister har regeringens inflytande begränsats och den
kritiska rapporteringen om regeringen ökat, om än marginellt. Lokala
TVsändningar finns inte, men många ser utländsk TV via satellit. Det
förekommer ingen inskränkning av internet eller beträffande den akademiska
friheten.
Regeringen respekterar den lagfästa mötes- och föreningsfriheten. Religionen
har ett starkt inflytande i samhället och konstitutionen fastställer att landets
lagar ska baseras på kristna principer.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Landet är en parlamentarisk demokrati som blev självständigt inom Samväldet
1978. Den brittiska monarken är statsöverhuvud och representeras av en
generalguvernör med främst ceremoniella uppdrag.
Parlamentet har en kammare med 15 medlemmar som utses i allmänna val vart
fjärde år. Valen betraktas som fria och rättvisa. Åldersgränsen för valdeltagande
är 18 år. Parlamentet väljer premiärminister, som i sin tur utser upp till fem
ministrar bland de övriga ledamöterna. Premiärministern kan avsättas genom
misstroendevotum. Tuvalu saknar egentligt partiväsende. Alla val är personval
och ledamöterna representerar främst sina respektive öar.

Efter en lagändring 1997 beslutar öråd bestående av lokala ledare på de
enskilda öarna i stor utsträckning hur statliga medel ska användas. Öråden har
även stort inflytande i rättsliga frågor, där sedvanerätt ges stort utrymme vid
sidan av lagboken. Landets åtta största öar administreras av råd bestående av
sex personer som också utses i fria och allmänna val vart fjärde år.
Kvinnors deltagande i politiken är begränsat. Det har inte förekommit några
kvinnliga parlamentariker eller ministrar men antalet högre kvinnliga
tjänstemän ökar.
Det finns ingen lag om offentlighetsprincip men regeringen är
tillmötesgående vid individuella förfrågningar från allmänheten om
information.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetare har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Flertalet
tuvaluaner är självförsörjande genom traditionellt jordbruk och fiske. Den enda
registrerade fackföreningen, Tuvalu’s Seamen’s Union, har drygt 1 000
medlemmar anställda av utländska rederier. Många tuvaluaner arbetar
utomlands och de pengar de skickar hem utgör en viktig del av ekonomin.
Även om det finns mekanismer för kollektivförhandlingar sätter de få privata
arbetsgivarna sina egna lönenivåer. Lagen tillåter förlikning i händelse av
arbetskonflikt, men både den privata och offentliga sektorn präglas av
samförstånd för att lösa arbetstvister. Strejkrätt finns men strejker har aldrig
förekommit.
Tuvalu har inte ratificerat någon av ILO:s åtta centrala konventioner om
mänskliga rättigheter. Arbetstagare har dock laglig rätt att, utan att riskera sina
anställningar, avstå från arbetssituationer som riskerar att inverka negativt på
deras hälsa och säkerhet. Lagen skyddar även utländska arbetare. Lagen kräver
att arbetsgivare ska tillhandahålla dricksvatten, sanitära faciliteter samt sjukvård.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Tuvaluaner har en medellivslängd på 68 år. Enligt WHO hade 88 procent av
befolkningen godtagbar tillgång till sjukvård år 2002. Bristen på rent
dricksvatten orsakar hälsoproblem. Diabetes har blivit en vanligare sjukdom
bland befolkningen.
12. Rätten till utbildning
Skolgång är kostnadsfri och obligatorisk för alla barn upp till 13 års ålder. Efter
en åttaårig grundskola fortsätter drygt en tredjedel av eleverna på tvåårigt
gymnasium. Därefter får studenter konkurrera om stipendier för att läsa
utomlands eller genomgå yrkesutbildningar. Det regionala University of the
South Pacific har en filial i landet.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Tuvaluaner har en bruttonationalprodukt per capita på 1 700 USD (2005).
Minimilön bestämts av regeringen och är knappast tillräcklig för att en arbetare
ska kunna försörja sig och sin familj med skälig levnadsstandard.
Tuvalu är inte listat i FN:s utvecklingsprograms (UNDP:s) lista över mänsklig
utveckling för 2007.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Konstitutionens rättighetsstadga gör ingen uttrycklig hänvisning till
diskriminering på grundval av kön. Enligt kvinnorättsaktivister förnekas
kvinnor därmed fulla konstitutionella fri- och rättigheter. År 2000 inrättades en
enhet för kvinnofrågor inom inrikesministeriet. Lagen behandlar i allmänhet
män och kvinnor lika. I praktiken innehar kvinnor en underordnad social
ställning, begränsad av traditionell sedvana och av lagstiftningen inom vissa
områden som arvsrätten.
Rapporter om övergrepp mot kvinnor är sällsynta men bristen på statistik

försvårar uppskattningen av våld i hemmet. En lag om våld i hemmet saknas.
Våldtäkt är brottsligt och bestraffas med minst fem års fängelse. Våldtäkt inom
äktenskapet betraktas inte som brottsligt.
Prostitution är förbjudet och anses inte utgöra något problem.
Kvinnor har visat ett ökat deltagande i vård- och utbildningssektorerna samt
ett ökande politiskt engagemang. På den öppna arbetsmarknaden innehar män
de mer välavlönade posterna medan kvinnorna innehar större delen av de
lågavlönade arbetena inom handel och tjänstesektor.
15. Barnets rättigheter
Regeringen tillhandahåller fri hälsovård åt barn upp till 18 års ålder. Barnarbete
förekommer, främst inom den traditionella naturhushållningen inom jordbruk
och fiske.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Inga uppgifter finns att tillgå.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Inga uppgifter finns att tillgå från International Gay and Lesbian Human Rights
Commission.
18. Flyktingars rättigheter
Lagen tillåter asyl och Tuvalu har antagit 1951 års flyktingkonvention och dess
protokoll från 1967. Regeringen saknar dock ett system för att garantera
flyktingar skydd. Regeringen samarbetar med FN:s högkommissarie för
flyktingfrågor (UNHCR) samt övriga humanitära organisationer. Frågan om
asyl och flyktingmottagning har inte aktualiserats under senare år.
19. Funktionshindrades rättigheter
Stöd för människor med funktionshinder är begränsat. Det saknas föreskrifter
om åtgärder för att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder
och deras integrering i samhället.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det saknas lokala frivilligorganisationer som enbart arbetar med mänskliga
rättigheter. Vissa MR-organisationer såsom det nationella kvinnorådet är
verksamma under the Tuvalu Association of Non Governmental Organisations,
som främst består av religiösa organisationer. Övriga organisationer verkar fritt
utan restriktioner från regeringen, genomför undersökningar och publicerar sina
upptäckter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Flertalet FN-organisationer bedriver verksamhet i Oceanien. Verksamheten är
inriktad på mänskliga rättigheter, flyktingar, utbildning, hälsa och miljö

Mänskliga rättigheter i Samoa 2007

bristande sanitära förhållanden. Åtgärder vidtas nu för att komma tillrätta med
problemen, bland annat byggs en särskild anstalt för ungdomsbrottslingar.

ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Samoa är en parlamentarisk demokrati, om än med vissa inskränkningar. Landet är
ett homogent polynesiskt samhälle och bysamfälligheterna och kyrkan har en mycket
stark ställning. Regeringen stärkte i senaste valet sin ställning ytterligare och
oppositionen är närmast i upplösning. De mänskliga rättigheterna respekteras
överlag.

4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades formellt 2004.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Ett frihetsberövande måste prövas av domstol inom 24 timmar. Misstänkta har rätt
till ombud och rätt till besök. Domar kan i normalfallet överklagas.

Bland de problem angående de mänskliga rättigheterna som rapporteras märks bland
annat våld mot kvinnor och barn samt diskriminering av kvinnor.
Förhållandena i fängelserna är dåliga.

Rörelsefrihet respekteras överlag och det finns inga restriktioner beträffande
utlandsresor. Lokala byråd kan temporärt förvisa bybor från en by för att de brutit
mot traditionella byregler. I vissa fall har allmän domstol upphävt sådana lokala
förvisningsbeslut.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Samoa har tillträtt konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering
mot kvinnor (CEDAW) och ratificerat konventionen om barnets rättigheter (CRC),
men inget av de fakultativa protokollen till dessa två konventioner. Samoa har även
antagit flyktingkonventionen med tillhörande protokoll liksom Romstadgan för
internationella brottmålsdomstolen (ICC).

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten är god. Domstolarna är självständiga. Domare utifrån inkallas ofta
för att bistå i rättstillämpningen. Parallellt med de allmänna domstolarna finns en
traditionell struktur där vissa typer av mål avgörs inom bysamfälligheterna.
Det finns en ombudsmannainstitution som kan inskrida efter klagomål från
allmänheten mot förvaltningen.

Under 2007 har Samoa undertecknat en internationell konvention om så kallade
påtvingade försvinnanden (CED).

7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter som tyder på att staten systematiskt underlåter att utreda och
bestraffa vissa brott.

Samoas första rapport om efterlevnaden av CEDAW diskuterades i
övervakningskommittén i februari 2005. Landets första rapport om efterlevnaden av
CRC diskuterades i övervakningskommittén i september 2006.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Tillgängliga uppgifter tyder på att dessa rättigheter överlag respekteras. Inga
restriktioner finns beträffande användande av internet. Akademisk frihet respekteras.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tillgängliga uppgifter tyder på att dessa rättigheter överlag respekteras.
Förhållandena i fängelserna är emellertid bristfälliga med överbeläggning och

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Samoa är en parlamentarisk demokrati. Val hålls vart femte år till ett
enkammarparlament. Rösträttsåldern är 21 år. Av 49 parlamentsplatser är 47
reserverade för familjeöverhuvuden (matai) i bysamfälligheterna. Av samtliga matai

är 95 procent män och 5 procent kvinnor. Resterande två platser utses av samoaner
som inte tillhör någon bysamfällighet.
Landets statschef sedan självständigheten, Malietoa II, avled våren 2007. Enligt
författningen valdes en efterträdare, Tupua Tamasese, för fem år. Han var tidigare
vice statschef och har valts för tiden fram till 2012. Det regerande partiet, Human
Rights Protection Party, har varit vid makten sedan 1982 och fick förnyat och
förstärkt mandat vid valet 2006. Oppositionen är närmast utraderad, vilket skapar
brister i den politiska balansen.
Regeringen har fått kritik för att utan föregående konsultationer ha beslutat att landet
ska gå över från höger- till vänstertrafik redan under 2008. Omläggningen engagerar
alla invånare och kritik har framförts. De största problemen uppges vara den korta
förberedelsetiden, kostnaderna och det faktum att bilparken i Samoa inte är anpassad
för vänstertrafik. Frågan går nu till parlamentet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Samoa har inte ratificerat någon av ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter. Det råder förenings-, förhandlings- och konflikträtt. Organisationsgraden
är cirka 20 procent inom den privata sektorn. Det finns bestämmelser om minimilön,
förbud mot barnarbete och om arbetarskydd.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Sjukvårdsresurserna är förhållandevis goda. Sjukhuset i huvudstaden Apia har vissa
specialiteter men täcker inte allt. Fetma till följd av dåliga matvanor är ett växande
hälsoproblem. Det finns ett samarbetsavtal om vård med Nya Zeeland.
Barnsjukvården är kostnadsfri.
12. Rätten till utbildning
Skolplikt gäller till 14 års ålder. Samoa har under senare år satsat stora resurser på
skolor och utbildning. Skolbyggen och lärarutbildningen har fått stora resurser och
målet är att standarden ska vara hög och jämn över hela landet. Det är ingen skillnad
när det gäller pojkars och flickors skolgång. Många samoaner går vidare till högre

utbildning. National University of Samoa är en stor läroanstalt med stort utbud. Den
tekniska högskolan, som byggs ut kraftigt med stöd från Japan, har integrerats i
universitetet. Många samoaner fortsätter sina akademiska studier i Nya Zeeland eller
Australien, ofta på stipendier inom ramen för dessa länders bistånd.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Samoa har en relativt god levnadsstandard. Bysamfällighetskulturen och familjen är
ett kraftigt socialt skyddsnät. Samoa placerar sig som nr 77 av 177 i UNDP:s index
över mänsklig utveckling.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor garanteras lika rättigheter i lag men brister i jämställdhet och kvinnors
åtnjutande av de mänskliga rättigheterna rapporteras. Våld mot kvinnor lagförs i liten
utsträckning. Antalet kvinnor i det politiska livet är fortfarande litet men ökar. Efter
valet 2006 sitter fem kvinnor i parlamentet. Av 13 ministrar är 3 kvinnor. Kvinnors
politiska rättigheter begränsas av att det endast är familjeöverhuvuden matai, som är
valbara till parlamentet. Andelen kvinnliga matai är endast cirka 5 procent .Det finns
starka kvinnoorganisationer som inskrider till stöd och hjälp för drabbade kvinnor.
Dessa verkar också för ökat kvinnligt engagemang i politiken, i företagandet och
inom utbildningen.
15. Barnets rättigheter
Barn har en förhållandevis god trygghet inom familje- och bysamfällighetskulturen.
Sjukvården är kostnadsfri för barn.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
I vissa fall har byråden försökt begränsa rätten för vissa religiösa samfund att få
verka fritt. Domstolarna har upphävt sådana beslut.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuella kontakter mellan män är förbjudna men lagen har inte efterlevts under
senare tid. Homosexuella förbindelser är inte socialt accepterade.
18 Flyktingars rättigheter
Samoa har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention. Man har dock inte infört
några lagregler som stadgar skydd för flyktingar. Samoa samarbetar med
flyktingkommissarien och frivilligorganisationer men inga fall har varit aktuella
under senare tid.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen speciell lagstiftning för att skydda och garantera funktionshindrades
rättigheter.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Frivilligorganisationerna arbetar fritt och självständigt. Samarbetet med
myndigheterna är överlag gott.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
I det internationella biståndet till regionen ges mänskliga rättigheter hög prioritet och
omfattande stöd tillförs för skilda insatser på området. Rättighetsfrågorna, god
samhällsstyrning och värnande om rättsstatsprincipen är viktiga inslag i EU:s bistånd
och finns med i de förhandlingar som förs med Stillahavsstaterna om ekonomiska
partnerskapsavtal från och med 2008. Förhandlingarna har dock inte kunnat slutföras
enligt tidtabell. Delmål har uppnåtts och tillfälliga lösningar finns på plats.
Förhandlingarna förs nu vidare med sikte på att nå en slutlig och heltäckande
uppgörelse under 2008

Mänskliga rättigheter i Vanuatu 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Vanuatu är en republik inom det brittiska samväldet. Ögruppen ligger utspridd
över en stor yta i Stilla havet. Bland landets totalt ca 200 000 medborgare talas
runt 70 olika språk.
Vanuatu är en fungerande demokrati och de mänskliga rättigheterna
respekteras i huvudsak. Bland de problem som rapporterats märks bland annat:
- dåliga förhållanden i landets fängelser,
- långsam rättstillämpning,
- diskriminering av kvinnor.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Vanuatu har antagit konventionen om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor (CEDAW) men inte det fakultativa protokollet om
enskild klagorätt. Vanuatu har ratificerat konventionen om barnets rättigheter
(CRC) och undertecknat (men ännu inte ratificerat) de två tillhörande
protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel med barn.
Under 2007 har Vanuatu undertecknat en internationell konvention om så
kallade påtvingade försvinnanden (CED).
Vanuatu har inte ratificerat konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter (ICCPR), konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter (ICESR), konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD), konventionen mot tortyr (CAT),
flyktingkonventionen eller Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen
(ICC). Det föreligger inga planer att inom kort ratificera någon av dessa
resterande centrala konventioner om mänskliga rättigheter.

Vanuatus första rapport om efterlevnaden av CEDAW lämnades i november
2005. Nya Zeeland, Australien samt UNIFEM bistod i utarbetandet av
rapporten. I maj 2006 genomförde övervakningskommittén en preliminär
genomgång av rapporten. Landets första rapport om efterlevnaden av
konventionen om barnets rättigheter (CRC) lämnades 1997 och diskuterades i
övervakningskommittén 1999. Den andra rapporten skulle ha lämnats år 2000,
men hade ännu sex år senare inte färdigställts.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga uppgifter om utomrättsliga avrättningar, försvinnanden, tortyr
eller politiska fångar i Vanuatu. Förhållandena i landets fängelser är dåliga.
Åtgärder vidtas nu bland annat. i form av ny- och tillbyggnader. Man har också
omorganiserat fångvården och det finns nu en särskild myndighet med ansvar
för detta område.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer inte.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Rättssystemet i Vanuatu följer i huvudsak brittisk modell och rättstradition.
Den som berövats friheten har rätt att inom kort tid få sin sak prövad.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna är självständiga och deras oberoende respekteras, men resurserna
är otillräckliga med mycket långa vänte- och häktningstider som följd. Det kan
ta år innan ett fall till sist domstolsprövas. De flesta processuella
rättssäkerhetsgarantier finns föreskrivna: rätt till ombud, besök, och
överklagande, men det faktiska åtnjutandet av rättigheterna hämmas starkt av
resursbristen.
Det finns en ombudsmannainstitution som innehas av en respekterad jurist.
Ombudsmannen har visat sig kunna framföra kritik mot regering och
myndigheter, men verksamheten och rollen hämmas av brist på resurser.

Möjligheten att ingripa har även formella begränsningar.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer knappast i någon större utsträckning. Viss korruption
förekommer dock.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet med mera
I huvudsak respekteras dessa rättigheter. Tidigare restriktioner har lättat under
2007. Det finns oberoende tidningar som är fria att kritisera regeringen. Det
finns inga hinder för användning av internet. Den akademiska friheten
respekteras.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Vanuatu är en republik med ett enkammarparlament. Presidenten väljs för en
period om fem år av ett valkollegium bestående av parlamentets 52 ledamöter
samt de sex provinspresidenterna. Parlamentets mandatperiod är fyra år och
nästa val sker sommaren 2008. I Vanuatu har täta regeringsskiften gällt sedan
självständigheten, men den breda koalition som Ham Lini leder, har nu suttit i
mer än tre år. Regeringsunderlaget har skiftat och ministrar har bytts ut
fortlöpande.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Flertalet invånare lever på familje- och bybaserat jordbruk. Inom lönesektorn
föreskrivs föreningsfrihet och förhandlingsrätt och det finns en central facklig
organisation. Förhandlingar förs dock mest bransch- och företagsvis. Det finns
ett medlingsinstitut. Regeringen har vid något tillfälle ingripit vid konflikt.
Fackföreningsrörelsen tycker sig stå långt från det regelverk och det inflytande
som bör gälla på arbetsmarknaden enligt lag och Vanuatus internationella
åtaganden.
Vanuatu har ratificerat sju av ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter. Det gäller konventionerna om förbud mot tvångsarbete
(konventionerna nr 29 och 105), förbud mot barnarbete (konvention nr 182),

icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111) samt
föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna 87 och 98).
Konvention nr 138 har inte ratificerats av Vanuatu.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Det råder klar brist på sjukvårdsresurser. Det finns ett större sjukhus i
huvudstaden Port Vila men detta saknar vissa specialiteter. Barnsjukvården är
kostnadsfri, men resurserna, särskilt långt ut i övärlden, är inte tillräckliga.
12. Rätten till utbildning
Skolgång är inte obligatorisk och det råder brist på skolbyggnader och lärare,
särskilt från sjätte klass. Pojkarna är på detta stadium betydligt fler än flickorna.
Man räknar med att kanske hälften av landets medborgare i realiteten inte kan
läsa och skriva. Det är inte heller så många som efter avslutad skola går vidare
till akademiska studier. I Port Vila har det regionala University of the South
Pacific bland annat. sin juridiska fakultet.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Vanuatu är ett fattigt land men läget förbättras fortlöpande. Turismen ökar
stadigt och köttexport till Japan ger goda inkomster. Biståndet är omfattande
och kommer från många givare. Vanuatu är det land som per capita erhåller
mest bistånd av alla. Vägnätet kommer att få en omfattande och välbehövlig
upprustning. Vägarna kring Port Vila och landets andra stad Luganville är idag
begränsat farbara, något som ger betydande problem för näringsliv och turism.
I UNDP:s Human Development Index ligger Vanuatu på plats 120 av 177.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld och diskriminering är vanligt. Det är ofta i praktiken svårt att belägga och
lagföra sådana brott, som ofta inte ens anmäls. Flera frivilligorganisationer är
verksamma och gör goda insatser för att sprida kännedom om

missförhållanden och ge praktisk hjälp och stöd till utsatta och drabbade
kvinnor.
Kvinnor har i lag lika rätt i alla hänseenden men i realiteten finns stora brister.
Det gäller ifråga om utbildning, äganderätt och företagande. Det finns
samtidigt starka krafter som arbetar för förändring. I senaste valet kom två
kvinnor in i parlamentet. Det finns inga kvinnliga ministrar.
15. Barnets rättigheter
Barnen har i allmänhet en skyddad ställning inom storfamiljen och
bysamfälligheterna. Det finns emellertid rapporter om övergrepp mot barn.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Majoriteten av befolkningen i Vanuatu är melanesier. Polynesier, européer och
kineser utgör minoriteter. Trots uppsplittringen på öar, olika språk och kulturer
finns det en balans i relationerna. Vanuatu var mellan 1906 och 1980 en
gemensam brittisk-fransk koloni. Det talas fortfarande båda språken på öarna.
Man har en god förmåga hantera kulturella och språkliga skillnader. Bislama
(en pidginvariant) är gemensamt språk på öarna och överbryggar
språkförbistringen.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagen garanterar lika rättigheter, och det finns inga rapporter om lagstadgad
diskriminering på grund av. könsidentitet.
18 Flyktingars rättigheter
Vanuatu har inte ratificerat FN:s flyktingkonvention. Inte heller finns några
kontakter med flyktingkommissarien.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen nationell lag eller policy om funktionshindrade. Under 2007
har Vanuatu undertecknat en internationell konvention om rättigheter för

personer med funktionshinder (CPD).
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Frivilligorganisationerna utgör en aktiv och betydelsefull aktör i samhället och
gör insatser där det allmänna inte räcker till eller inte alls agerar.
Organisationerna får verka fritt och ofta i god samverkan med myndigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
I det internationella biståndet till regionen ges mänskliga rättigheter hög
prioritet och omfattande stöd tillförs för skilda insatser på området.
Rättighetsfrågorna, god samhällsstyrning och värnande om rättsstatsprincipen
är viktiga inslag i EU:s bistånd och finns med i de förhandlingar som förs med
Stillahavsstaterna om ekonomiska partnerskapsavtal från och med 2008.
Förhandlingarna har dock inte kunnat slutföras enligt tidtabell. Delmål har
uppnåtts och tillfälliga lösningar finns på plats. Förhandlingarna förs nu vidare
med sikte på att nå en slutlig och heltäckande uppgörelse under 2008

Mänskliga rättigheter i Fiji 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Fijis moderna historia präglas av motsättningar mellan etniska fijianer och
fijiindier.
Dessa motsättningar och även spänningar inom den fijianska
befolkningsgruppen har sedan självständigheten 1970 resulterat i fyra
statskupper.. Vid samtliga kupper har de mänskliga rättigheterna i varierande
grad åsidosatts. Den senaste kuppen, i december 2006, innebär ett klart brott
mot konstitutionen och ett kraftigt bakslag för demokratin i landet.
Redan före kuppen fanns stora brister beträffande de mänskliga rättigheterna i
Fiji, inte minst vad gäller kvinnors, barns och funktionshindrades åtnjutande av
dem.
Domstolar och rättsskipning har emellertid en lång tradition av
självständighet och integritet i Fiji och har vid tidigare oro kunnat stå
emot odemokratiska krafter och ta beslut som riktat sig mot brott mot
konstitutionen och de mänskliga rättigheterna. Det finns dock negativa
signaler vad gäller möjligheterna att fullt ut upprätthålla rättsväsendets
oberoende ställning. Förhållandena i fängelserna är bristfälliga.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Fiji har anslutit sig till konventionen om att avskaffa alla former av
rasdiskriminering (förkortat CERD), konventionen om avskaffa alla former av
diskriminering mot kvinnor (CEDAW ) och konventionen om barnets
rättigheter (CRC). Fiji har undertecknat men ännu inte antagit de anslutande
protokollen till CRC.

Landet ligger efter med att rapportera till övervakningskommittéerna för
CEDAW och CRC. En rapport till CERD skulle enligt planerna ha behandlats
under 2007.
Fiji har antagit FN:s flyktingkonvention och Romstadgan för den
internationella brottmålsdomstolen (ICC).
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr garanteras i
konstitutionen och dessa rättigheter respekteras i stort. Rapporter om
polisbrutalitet och våld mot personer som omhändertagits av den nya regimen,
har emellertid ökat sedan statskuppen 2006.
4. Dödsstraff
Dödsstraff kan utdömas i krig eller under andra exceptionella omständigheter.
Inget dödsstraff har utdömts eller verkställts sedan 1964.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Fijis rättsystem är i hög grad utformat efter det brittiska systemet. Rörelsefrihet
garanteras i lag och det finns inbyggda garantier mot godtyckliga
frihetsberövanden. En anhållen har rätt att inom viss, kortare tid få sin sak
preliminärt prövad, det vill säga om han eller hon fortsatt ska hållas i förvar
eller friges.
Under 2007 har ett antal för de nya makthavarna misshagliga personer satts i
förvar eller husarrest.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssystemet har en lång tradition av självständighet och integritet i Fiji.
Domstolarna har kunnat fatta beslut utan inblandning. Detta markeras med att
man ofta lånar in domare utifrån. Det finns dock negativa signaler vad gäller
möjligheterna att fullt ut upprätthålla rättsväsendets oberoende ställning.

Ett stort problem är långa handläggningstider och att fängelserna är
undermåliga. En anhållen har rätt till ombud, besök och insyn från annan part.
Domar kan överklagas men värdet av denna rätt hämmas av de långa
väntetiderna.
Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter, Fiji Human Rights
Commission (www.humanrights.org.fj), har en grundlagsstadgad roll som
oberoende övervakningsorgan av den rättighetsförklaring (Bill of Rights) som
ingår i landets konstitution. Kommissionen har undersökt och ingripit vid
övergrepp från militär, polis och kriminalvården, samt mot korruption.
Kommissionens rapporter sprids vitt och publiceras på internet, men dess roll
har försvagats efter kuppen.
7. Straffrihet
Det förslag som den tidigare regeringen drev om straffrihet för ett antal av
kuppmakarna från år 2000 är inte längre aktuellt.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Regeringen har inflytande över vissa medier men bilden har hittills varit att
debatten är fri och att det gått bra att uttrycka olika åsikter utan restriktioner.
Den nya militärledda regeringen har emellertid uttalat att man inte tvekar att
ingripa mot kritiska röster och inskränkningar i pressfriheten har noterats.
Det finns ingen inskränkning i användningen av internet. Den akademiska
friheten respekteras i huvudsak.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Fiji var fram till den 5 december 2006 en parlamentarisk demokrati med vissa
inslag av traditionella beslutsstrukturer. Flerpartisystem har rått och partierna
har varit etniskt uppdelade liksom även merparten av mandaten i
representanthuset (46 av 71). Samma förhållande har gällt i senaten. Val
genomfördes i huvudsak i god ordning i maj 2006. Valet vanns med knapp
majoritet av de fijiska partierna, men resulterade i en bred koalition mellan de
båda befolkningsgruppernas partier. Denna regering styrde landet fram till

statskuppen i december 2006.
Great Council of Chiefs, som består av representanter från framstående etniska
fijifamiljer, har till uppgift att vaka över fijisamfundets traditioner och
värdegrund. Rådet utser enligt konstitutionen president, vicepresident samt ett
antal ledamöter i senaten. Rådet är dock i konflikt med interimsregeringen (den
regering som upprättats efter kuppen) och någon ny vicepresident har inte
kunnat utses.
Genom statskuppen har alla nu nämnda institutioner upplösts eller åsidosatts.
Påtryckningarna har emellertid lett till att interimsregeringen nu accepterat att
val ska hållas senast i mars 2009. Man har också inlett arbetet med att
förbereda val, bland annat har en sedan länge utestående folkräkning
genomförts. Osäkerheten om tidtabellen finns dock kvar och fick ytterligare
näring då interimsregeringen i början av november 2007 meddelade att man
avslöjat en komplott mot landets ledning.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Det finns en betydande arbetslöshet främst i städerna. På landsbygden utgör
tvister om mark och arrende ett stort problem. Marken ägs av etniska fijianer
men arrenderas och brukas i stor utsträckning av fiji-indier. Osäkerheten om
rättsläget har gjort att arrenden inte förnyas, att mark ligger obrukad och att de
som brukat jorden flyttar. Många fiji-indier har valt att lämna Fiji.
Förenings- och förhandlingsrätt garanteras i lag. De fackliga organisationerna
står fria och är etniskt uppdelade. Det har förekommit klagomål från arbetare
som anser sig utsatta för påtryckningar och uppsägningshot.
Det finns regler mot tvångsarbete, om minimiålder och minimilön samt om
arbetarskydd och yrkesinspektion. Förhandlingar om kollektivavtal förs och
konflikträtt kan utövas efter varselanmälan till arbetsmarknadsministeriet.
Några strejker inleddes under 2007, men möttes av motåtgärder från
interimsregeringen.

Fiji har ratificerat samtliga av Internationella arbetsorganisationens (ILO)
konventioner av särskild betydelse för mänskliga rättigheter.
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105)
- Förbud mot barnarbete (konventionerna nr 138 och 182)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111)
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nr 87 och 98)
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Sjukvårdsresurserna är begränsade och ibland svåråtkomliga. Det finns ett
större sjukhus i Suva. Barnsjukvården är kostnadsfri men har brist på resurser,
särskilt i mer avlägsna delar av landet.
12. Rätten till utbildning
Utbildning har hög prioritet och tar ca en fjärdedel av statsbudgeten i anspråk.
Avgifter i de högre klasserna gör att många familjer inte har råd med skola för
sina barn. Det finns ingen påtaglig skillnad när det gäller skolgång mellan
pojkar och flickor.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Sanktionerna mot Fiji efter statskuppen 2006 har inneburit betydande avbräck
för landets näringsliv. Turismen har minskat.
I UNDP:s (FNs utvecklingsprogram) Human Development Index ligger Fiji på
plats 93 av 177 länder.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Diskriminering och våld mot kvinnor är vanligt förekommande. Långtifrån alla
fall anmäls. Det finns ett antal aktiva kvinnorättsorganisationer som hjälper
drabbade och stödjer utsatta kvinnor. Kvinnor har lagstadgad lika rätt men de
är ofta i realiteten uteslutna från att delta i beslut om mark och ägande.
Kvinnor diskrimineras även i arbetslivet. De är oftast sämre betalda än manliga
kollegor.

15. Barnets rättigheter
Se beskrivningarna ovan om utbildning och hälsovård. Det finns tecken på
ökade övergrepp mot barn och barnprostitution.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det råder sedan lång tid svåra etniska motsättningar mellan inhemska fijianer
och fiji-indier. Motsättningarna har utlöst statskupper och lett till nationella
trauman.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
I april 2005 dömdes två män för homosexuella handlingar. Landets högsta
domstol upphävde domen i augusti samma år och uttalade att
brottslagstiftningen var diskriminerande och bröt mot konstitutionen genom
att straffbelägga frivilliga sexuella förbindelser mellan män.
18 Flyktingars rättigheter
Fiji har ratificerat flyktingkonventionen och dess protokoll. Lagstiftningen
torde, efter de kompletteringar som låg för behandling i det nu upplösta
parlamentet, helt uppfylla flyktingkonventionens krav. Man utvisar inte någon
som hotas av förföljelse i sitt hemland. Den lagliga regeringen samarbetade
med flyktingkommissarien och ett antal frivilligorganisationer.
19. Funktionshindrades rättigheter
Allas lika rätt stipuleras i lag. Det finns bestämmelser som avser att på olika sätt
underlätta för funktionshindrade (transporter, tillträde till offentliga lokaler
med mera) men stora brister finns ännu vad gäller efterlevnad.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal frivilligorganisationer verksamma inom området för
mänskliga rättigheter. De har hittills kunnat arbeta fritt och självständigt och i
viss samverkan med myndigheterna. Interimsregeringen har förklarat sig vilja
respektera detta arbete, men har i vissa fall ingripit och trakasserat personer

som kritiserat kuppen och militären.
På Fiji finns också flertalet FN-organ med inriktning på mänskliga rättigheter
representerade.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
I det internationella biståndet till regionen ges mänskliga rättigheter hög
prioritet och omfattande stöd lämnas för skilda insatser på området.
Rättighetsfrågor, god samhällsstyrning och värnande om rättsstatsprincipen är
viktiga inslag i EU:s bistånd och finns med i de förhandlingar som förs med
Stillahavsstaterna om ekonomiska partnerskapsavtal från och med 2008.
Förhandlingarna har dock inte kunnat slutföras enligt tidtabell. Delmål har
uppnåtts och tillfälliga lösningar finns på plats. Förhandlingarna förs nu vidare
med sikte på att nå en slutlig och heltäckande uppgörelse under 2008

Mänskliga rättigheter i Tonga 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Tonga är en konstitutionell monarki där kungen utövar en betydande makt
inom lagens ramar. Landet är ännu inte någon demokrati och det politiska livet
domineras fortfarande av kungahuset och de 33 adliga familjerna. Kyrkan har
en mycket stark ställning och samhället präglas av fasta strukturer och
hierarkier.
Endast en del av parlamentet är folkvalt. Detta har mött kritik liksom den
kungliga familjens ekonomiska dominans i landet. En nationell kommitté för
politiska reformer som tillsattes som under 2006 föreslog viss demokratisering
och ett ökat antal folkvalda i parlamentet.
I september 2006 avled kung Taufa’ahau Tupou IV som regerat sedan 1965.
Han efterträddes av sin äldste son som antog namnet George Tupou V. Då
parlamentet i november bordlade reformkommitténs förslag utbröt omfattande
oroligheter i huvudstaden Nuku´alofa. Stora delar av affärskvarteren
plundrades och brändes ned. Aktionerna riktade sig i hög grad mot företag
ägda av adelsfamiljer, premiärministern och kineser. Ordningen återställdes
efter ett antal timmar av Tonga Defence Services med hjälp av australisk och
nyzeeländsk polis och militär. Undantagstillstånd proklamerades och detta har
sedan förlängts att gälla i vissa delar (förbud mot större samlingar och politiska
manifestationer). En ny reformkommitté har arbetat fram ett förslag som
innebär ökat demokratiskt genomslag. De direktvalda skulle få 17 platser,
regeringen fyra och adeln nio. Tre av de parlamentsledamöter, som åtalats för
händelserna under hösten 2006, har ingått i kommittén. Den nya
sammansättningen kan bli verklighet först sedan det val, som utsatts till våren
2008, har genomförts.
Efter händelserna i november 2006 har ett stort antal personer tagits i förvar

och förhörts. Fängelserna har belastats hårt. Med kraftig överbeläggning har
det inte varit möjligt att hålla en god standard. Rapporter om övergrepp har
dessutom förkommit.
Det finns utrymme även för andra reformer på området för mänskliga
rättigheter, främst vad gäller kvinnors och barns ställning i samhället och i
hemmet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Av FN:s centrala konventioner om mänskliga rättigheter har Tonga endast
anslutit sig till konventionen om avskaffandet av alla former av
rasdiskriminering (CERD ) och konventionen om barnets rättigheter (CRC).
Landet ligger efter i rapporteringen till FN:s konventionskommittéer.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga rapporter om utomrättsliga avrättningar, försvinnanden, tortyr
eller politiska fångar. Fängelserna håller en någorlunda godtagbar standard.
4. Dödsstraff
Dödsstraff finns formellt men har inte tillämpats sedan 1982.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Tonga följer i stort brittiskt rättstradition. Den som frihetsberövats ska
omgående informeras om skälen och få prövat av domstol om
frihetsberövandet är lagligt och rimligt. Vederbörande har rätt att anlita ombud
och få besök av ombudet och familj.
Resandet är fritt. Tonga har nästan lika många personer utanför landet som
inom. Drygt 100 000 tonganer bor i Nya Zeeland, Australien och USA.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna är självständiga och har möjlighet att lagpröva och ogiltigförklara

politiska beslut. Rättegångar är offentliga. Domar kan överklagas i högre
instans. Ofta lånar man in domare utifrån.
Det finns en ombudsmannainstitution med hittills tämligen begränsade
befogenheter. En utvidgning av ombudsmannens mandat tillhör de frågor som
övervägs i förändringsprocessen.
7. Straffrihet
Det finns inga uppgifter som tyder på att staten systematiskt underlåter att
utreda vissa brott.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Dessa friheter respekteras i stort, men det finns exempel på inskridanden från
myndighetshåll. Internetanvändning är fri. Akademisk frihet respekteras.
Det finns stränga regler som inskränker bland annat näringsverksamhet under
helgdagar, oavsett vederbörandes religion.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Kungen har en avsevärd politisk makt enligt 1875 års konstitution. Demokratin
är begränsad. Regeringsledamöterna som utses direkt av kungen sitter i
parlamentet å ämbetets vägnar. Nio parlamentsledamöter väljs av de 33 adliga
familjerna och tolv ledamöter väljs direkt av folket. Val hålls vart tredje år.
Sedan 2005 ingår två folkvalda ledamöter i regeringen. 2005 utsågs för första
gången en ofrälse till premiärminister - även detta ett tecken på en
förändringsprocess.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Tonga har inte ratificerat någon av Internationella arbetsorganisationens (ILO)
åtta centrala konventioner. Föreningsfrihet gäller och i praktiken även
förhandlings- och konflikträtt även om lagstiftningen inte hunnit med
utvecklingen. Även om lagstiftning saknas, gäller i praktiken bestämmelser om
minimilön, förbud mot barnarbete och arbetarskydd.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälso- och sjukvård fungerar relativt väl. Förkärleken för fet och mycket mat
och traditionen att hög kroppsvikt ger ökad social status ger stora
hälsoproblem. Diabetes hotar att överväldiga sjukvårdresurserna.
12. Rätten till utbildning
Skola är obligatorisk från 6 till 14 år. Landet har en förhållandevis hög
utbildningsstandard. Många tonganer går på högre utbildning utomlands och
ofta på stipendier inom ramen för givarländernas biståndsinsatser.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Tonga exporterar huvudsakligen jordbruksvaror. Priset på i synnerhet squash
är av avgörande betydelse. Av stor vikt för landets ekonomi är också
penningförsändelser från tonganerna i utlandet. Turismen betyder mycket men
givetvis innebär politisk oro avbräck. Man har dock under året satsat och haft
framgång med att fungera som värd för ett antal konferenser och kongresser.
Levnadsstandarden är relativt god. I UNDP:s Human Development Index
ligger Tonga i regionen bland de högsta - på plats 55 av 177. Bysamfälligheter
och familjen utgör ett ekonomiskt skyddsnät
.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld, misshandel och diskriminering förekommer och kvinnor har i realiteten
inte samma möjligheter som män. Bestämmelser kring äganderätt och arv
missgynnar kvinnor. Förbättringar synes vara på väg. Influenser från de många
exiltonganerna och en hög utbildningsstandard bidrar till att minska klyftorna.
Frivilligorganisationer arbetar framgångsrikt. Women Development Center
spelar en viktig roll. Det finns efter senaste valet en direktvald kvinnlig ledamot
från ögruppen Vava`u och en kvinnlig regeringsledamot. Till detta kommer
några högre kvinnliga tjänstemän samt ett antal kvinnliga chefer inom
näringslivet.

15. Barnets rättigheter
Barn åtnjuter i huvudsak ett gott skydd inom ramen för den fasta
bysamfällighets- och familjestrukturen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Det ökande antalet kineser ses med misstänksamhet. Det var i synnerhet
kinesiskägda företag som drabbades vid upploppen i november 2006.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns inga uppgifter om lagstadgad diskriminering på grund av
könsidentitet, men homosexuella förbindelser är på många håll i landet inte
socialt accepterade.
18. Flyktingars rättigheter
Tonga har inte ratificerat flyktingkonventionen och har i sin lagstiftning inga
bestämmelser till skydd för flyktingar. Inget ärende har varit aktuellt.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns inga skyddsregler eller rättighetslagstiftning för personer med
funktionshinder. Röda korset verkar för att främja funktionshindrade barns
skolgång .
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Frivilligorganisationer kan bildas fritt och får verka i landet utan inblandning.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
I det internationella biståndet till regionen ges mänskliga rättigheter hög
prioritet och omfattande stöd tillhörs för skilda insatser på området.
Rättighetsfrågorna, god samhällsstyrning och värnande om rättsstatsprincipen
är viktiga inslag i EU:s bistånd och finns med i de förhandlingar som förs med

Stillahavsstaterna om ekonomiska partnerskapsavtal från och med 2008.
Förhandlingarna har dock inte kunnat slutföras enligt tidtabell. Delmål har
uppnåtts och tillfälliga lösningar finns på plats. Förhandlingarna förs nu vidare
med sikte på att nå en slutlig och heltäckande uppgörelse under 2008

Mänskliga rättigheter i Nya Zeeland 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för de mänskliga rättigheterna är överlag god i Nya Zeeland. De
mest omdebatterade bristerna rör två frågor. Den första är den ekonomiska
och sociala ojämlikheten mellan urbefolkningen (maorier) och invandrare från
Stillahavsöstaterna å ena sidan, och nyzeeländare av europeisk härstamning å
den andra. Den andra frågan är kvinnors och barns utsatta situation, inklusive
våld i hemmet mot kvinnor och barn.
Maoribefolkningens särställning och frågan om ägande- och nyttjanderätt för
strandområden är fortsatt känsliga frågor.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Nya Zeeland har ratificerat samtliga centrala konventioner rörande mänskliga
rättigheter utom konventionen om skydd för migrantarbetare. Nya Zeeland har
också ratificerat de två tilläggsprotokollen till konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter (ICCPR) (om enskild klagorätt och om avskaffandet av
dödsstraffet) och tilläggsprotokollet till konventionen om all slags
diskriminering av kvinnor (CEDAW) (om enskild klagorätt). Det fakultativa
protokollet till barnkonventionen (CRC) om barn i väpnade konflikter har
ratificerats medan protokollet om handel med barn endast har undertecknats,
och man överväger för tillfället ratificering. Tilläggsprotokollet till
konventionen mot tortyr (CAT) har ratificerats i mars 2007. Konventionen om
funktionshindrades rättigheter skrevs under i mars 2007 och
ratifikationsarbetet pågår. Nya Zeeland spelade en pådrivande roll i arbetet
med denna konvention. Information om reservationer finns tillgänglig på
www.hrc.co.nz.
Landet har ratificerat flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från

1967. Landet har även ratificerat Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen (ICC).
FN-kommittéerna har överlag funnit kvaliteten på Nya Zeelands rapporter
föredömlig. Rapporterna går att ladda ner via www.mfat.govt.nz. Den senaste
rapport som överlämnats är Nya Zeelands sjätte rapport till CEDAW,
publicerad i mars 2006. FN:s särskilde rapportör om mänskliga rättigheter för
urfolk besökte Nya Zeeland i november 2005 och dennes rapport diskuterades
i MR-rådet i mars 2006. Nya Zeelands femte rapport under konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) kommer att inlämnas inom en
snar framtid.
Human Rights Amendment Act från 2001 fastställde att en nationell
handlingsplan för främjandet av mänskliga rättigheter skulle utarbetas. Som en
grund för en sådan handlingsplan genomförde Nya Zeelands oberoende
kommission för mänskliga rättigheter (NZHRC) under åren 2002-2004 breda
konsultationer, som utmynnade i en heltäckande rapport om läget för de
mänskliga rättigheterna i Nya Zeeland. Rapporten publicerades i september
2004. Med denna rapport som grund utarbetade NZHRC på regeringens
uppdrag ett förslag till New Zealand Action Plan for Human Rights, publicerad i
mars 2005, se www.hrc.co.nz/actionplan.
Regeringen har under 2007 behandlat handlingsplanen och gett i uppdrag till
berörda ministerier att ge förslag på åtgärder som kan vidtas för att uppfylla de
rekommendationer som NZHRC gjort. En halvtidsgenomgång görs just nu av
NZHRC, och denna förväntas bli klar i mars 2008.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Lagar finns som skall säkerställa respekten för rätten till liv och kroppslig
integritet och som förbjuder alla former av tortyr. Under 2007 har det dock
förekommit rapporter om att enskilda poliser och fängelsepersonal ska ha
trakasserat personer i förvar på otillbörligt sätt.

Förhållandena i nyzeeländska fängelser, häkten och andra slutna anstalter är
överlag av godtagbar standard. I juni 2005 trädde lagen Corrections Act i kraft,
vilken bland annat har tagit sin utgångspunkt i FN:s Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners. Lagen förbjuder bland annat systemet med
privata företag som sköter fängelseverksamheten. Lagen ger även fångar
möjlighet att få ekonomisk ersättning för övergrepp på anstalter. Lagen har
prövats i ett fall, med resultat att fem fångar tilldömts skadestånd på grund av
det sätt som de hållits i isolering. Regeringen har också under senare år
genomfört nybyggnationer för att hantera problemet med överbefolkade
fängelser.

menar att detta kan vara till nackdel för personer med låga inkomster, samt för
personer med funktionshinder, maorier, personer från Stillahavsregionen och
ungdomar.

NZHRC har upprepade gånger konstaterat att vissa grupper, framför allt barn,
kvinnor, maorier, människor med funktionshinder, homo-, bi- och
transsexuella personer och människor som tillhör etniska minoriteter löper
större risk än andra att utsättas för våld och trakasserier.

Den självständiga statliga kommissionen för mänskliga rättigheter, Human
Rights Commission (NZHRC) bildades 1977. NZHRC hanterar klagomål om
diskriminering på grund av ras, religion eller kön och kan på eget initiativ
undersöka missförhållanden. NZHRC har också en bredare roll att informera
om och främja Nya Zeelands efterlevnad av internationella åtaganden inom
mänskliga rättigheter. Vidare kan NZHRC föreslå lagändringar. Utöver
NZHRC finns ombudsmannafunktioner för barn (Commissioner for
Children), för funktionshindrade (Health and Disability Commissioner), för
mental hälsa (Mental Health Commissioner), för skydd av privatlivet (Privacy
Commissioner) samt för minoritetsgrupper (Race Commissioner).

4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades i Nya Zeeland år 1989. Nya Zeeland har aktivt
deltagit i kampanjen för att understödja den resolution om ett moratorium för
dödsstraffet som antogs av FN:s generalförsamling hösten 2007.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtyckliga arresteringar.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Nya Zeeland är en enhetsstat med nationstäckande lagstiftning. Likhet inför
lagen är garanterad i författningen. Rättsväsendet bygger på det brittiska
common law-systemet där allmänt hållna lagar, kombinerat med sedvanerätt och
tidigare rättsfall i första hand utgör grunden för rättsskipning. Sedan 2004 har
NyaZeeland en egen Högsta domstol. Tidigare fyllde Privy Council i London
funktionen som landets högsta rättsliga instans.
Nya Zeelands rättsväsende anses vara opartiskt, överblickbart och fritt från
korruption. Domstolsförfaranden kan emellertid vara kostsamma och NZHRC

I november 2007 röstade parlamentet för ett tillägg till den så kallade
Terrorism Suppression Act från 2002, och införde samtidigt en ny brottsrubrik,
”att utföra en terroristhandling”, med en straffsats upp till livstids fängelse.
Såväl den ursprungliga lagen som tillägget har kritiserats av vissa
parlamentsledamöter som anser att den kan användas för godtyckliga
frihetsberövanden.

7. Straffrihet
Straffrihet är inte något problem i Nya Zeeland.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Nya Zeeland införde 1990 en rättighetsförklaring, Bill of Rights, där de
grundläggande fri- och rättigheterna garanteras. Lagen bekräftade även landets
åtaganden enligt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Nya Zeeland har en lång tradition som parlamentarisk demokrati med ett
flerpartisystem. Landet är en konstitutionell monarki där drottning Elizabeth II
företräds av en generalguvernör, som utses på förslag av premiärministern.

Allmän rösträtt råder från 18 års ålder.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering i arbetslivet är förbjuden. Föreningsfrihet är garanterad. Drygt
20 procent av de anställda är medlemmar i någon fackförening. I NZHRC:s
statistik angående inkomna klagomål och formella tvister som rör
diskriminering är dispyter gällande arbete och anställning bland de vanligaste.
Grunderna för dessa klagomål varierar men domineras av olika typer av
funktionshinder, kön och etnisk bakgrund. Nya Zeeland har inte ratificerat två
av de åtta grundläggande ILO-konventionerna och har reserverat sig mot ett
flertal punkter i de övriga sex.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Nya Zeelands hälsovårdssystem är väl utbyggt, men präglas av högt
kostnadsläge och personalbrist. Hälsoläget är i allmänhet gott, men
nyzeeländska myndigheter anser att vården av mentalsjuka och av flyktingar
med allvarliga trauman behöver byggas ut betydligt.
Det finns fortfarande påtagliga skillnader i hälsoförhållandena mellan maorier
och invandrare från Stillahavsöstaterna å ena sidan och nyzeeländare av
europeisk härstamning å den andra sidan. Förväntad livslängd för ickemaoribarn
är nästan 10 år längre än för maoribarn. Handlingsplaner för att
förbättra det allmänna hälsoläget och särskilt situationen för personer med
funktionshinder från dessa utsatta grupper har funnits sedan 2002 för
invandrare från Stillahavsöstaterna och sedan 2003 för maorier.
Handlingsplanen rörande maorier har uppdaterats mot bakgrund av de
erfarenheter man gjort sedan 2003 och gäller för perioden 2006-2011. Ett
arbetsprogram finns även för att förbättra kvaliteten och tillgången till rent
vatten och akutvård.

12. Rätten till utbildning
Skolgång är obligatorisk mellan 6 och 16 års ålder. NZHRC konstaterade 2004
att både formella och informella kostnader för utbildning skapar hinder för
barn till låginkomsttagare på alla nivåer i utbildningssystemet.
Maorier, etniska minoriteter, fattiga och elever med funktionshinder uppvisar
alla sämre studieresultat än genomsnittet. Dessa grupper har högre frånvaro,
slutar skolan tidigare än andra nyzeeländare och är underrepresenterade på
universitetsnivå.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Nya Zeeland rankades 2007 på 19:e plats i FN:s utvecklingsprograms index
över mänsklig utveckling, strax efter Belgien och Luxemburg, men före Italien.
Den relativt goda ekonomiska tillväxten under den senaste tioårsperioden har
dock inte lett till att Nya Zeeland kommit ikapp tätklungan inom OECD när
det gäller BNP/capita i köpkraftstermer.
Sysselsättningsnivån för maorier (67,6 procent 2007) har ökat snabbare än för
andra grupper under det senaste året och den tidigare höga arbetslösheten för
maorier har sjunkit påtagligt sedan år 2000, från 14,2 procent till 7,6 procent i
juni 2007 (jämfört med 3,5 procent för icke-maorier). Maoriarbetskraftens
särdrag (yngre, lägre utbildning, lägre kvalificerade yrken) gör dock gruppen
sårbar i en eventuell lågkonjunktur.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Lagen om mänskliga rättigheter, Human Rights Act (1993), förbjuder
diskriminering på grundval av bland annat kön.
Lagstadgad lika lön för lika arbete infördes 1972. Timlönen för kvinnor har
ökat under senare år, och utgör nu ca 87 procent av timlönen för män. I
huvudsak är löneskillnaden en återspegling av att kvinnodominerade yrken är
lägre betalda än mansdominerade.

Våld mot kvinnor är ett stort problem och maorikvinnor, kvinnor från
Stillahavsöstaterna och ensamstående kvinnor är särskilt utsatta enligt
NZHRC. Antalet anmälningar om våldsbrott ligger på en hög och konstant
nivå. Cirka hälften av de män som döms för våld mot kvinnor är maorier
(maorierna utgör 15 procent av befolkningen) och 30 procent är män av
europeisk härkomst. Lagen mot våld i hemmet, Domestic Violence Act,
infördes 1996 och vidgade begreppet våld till att inkludera psykisk misshandel,
hot och att låta barn bevittna psykisk misshandel. Regeringen tar frågan på
stort allvar och flera informationskampanjer har bedrivits under senare år i
syfte att förändra attityder och beteenden. År 2005 tillsatte regeringen en
särskild arbetsgrupp för att samordna insatser utifrån 2001 års nationella
strategi för att motarbeta alla former av våld mot kvinnor inom familjen.
Åldersgränsen för äktenskap är 16 år. För personer under 18 års ålder behövs
förälders eller vårdnadshavares medgivande. Sedan 1996 är kvinnlig
könsstympning olaglig. Det är även ett brott att föra någon från Nya Zeeland
för att utföra kvinnlig könsstympning utomlands.
Inom (den lagliga) prostitutionsverksamheten förekommer exploatering av
asiatiska kvinnor. Även om prostitution är laglig är det förbjudet för personer
utan uppehållstillstånd att arbeta som prostituerade. Enligt ECPAT
förekommer minderåriga (personer under 18 år) prostituerade i såväl större
som mindre städer. Bland dessa är personer med maoribakgrund
överrepresenterade, eftersom de underliggande faktorerna för prostitution
bland unga (fattigdom, drogmissbruk, splittrade familjer) är vanligare bland
maorier.
15. Barnets rättigheter
Barns rättigheter är i de flesta fall väl tillgodosedda i Nya Zeeland. Utbildning
och hälsovård håller i genomsnitt hög standard. NZHRC bedömer dock vissa
barns utsatta situation som en av de allvarligaste bristerna när det gäller
mänskliga rättigheter i Nya Zeeland. NZHRC framhåller att vart tredje barn
lever under fattigdomsliknande förhållanden, vilket negativt påverkar deras
tillgång till både hälso- och sjukvård samt utbildning. Andelen barn som

misshandlas, vanvårdas eller negligeras är bland den högsta i OECD-kretsen.
Barn i maorifamiljer är överrepresenterade i statistiken på alla dessa områden.
Flera uppmärksammade fall av barnmisshandel har fått både regeringen och
barnombudsmannen (Commissioner for Children) att förespråka mer aktiva
åtgärder för att förändra attityderna i samhället.
Fysisk bestraffning av barn av målsman förbjöds i Nya Zeeland i maj 2007.
Den nya lagen är dock kontroversiell, och i media förekom artiklar som var
kritiska mot förbudet, som man ansåg vara godtyckligt och svårt att efterleva.
Aga är även förbjudet i skolor sedan år 1989.
Straffbarhetsåldern är 10 år för mord eller dråp, 14 år för övriga brott. År 2007
motionerade partiet New Zealand First om att straffbarhetsåldern skulle sänkas
till 12 år för andra allvarliga brott, men denna motion röstades ner. FN:s
kommitté för barnets rättigheter har kritiserat den låga straffbarhetsåldern, men
regeringen avvisar denna kritik med hänvisning till ett starkt opinionsstöd för
10-årsgränsen. År 2002 gjordes en lagförändring som innebär att ungdomar
mellan 16 och 18 år kan tvingas avtjäna sina straff på anstalter för vuxna. Efter
ett uppmärksammat mord 2006 på en 17-årig man under en fångtransport har
dock regeringen sagt att vuxna och unga kriminella ska hållas separerade, och
man håller på att bygga ut kapaciteten för internering av unga i särskilda
ungdomsfängelser.
Nya Zeeland var ett av de första länderna att genom lag (år 1995) möjliggöra
åtal för egna medborgare som begår sexuella övergrepp mot barn utomlands
eller arrangerar resor för andra i sådant syfte. År 2002 lanserade regeringen en
nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn, i samarbete med en
rad frivilligorganisationer.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Maorierna, som idag utgör cirka 15 procent av befolkningen, anlände till Nya
Zeeland (Aotearoa, landets officiella namn på maori) från Polynesien för cirka
900 år sedan. Européernas kolonisering av landet inleddes i början av 1800-

talet och så sent som 1839 fanns endast ett tusental européer i landet.
Den 6 februari 1840 undertecknades Waitangifördraget mellan den brittiska
kronan och drygt femhundra maoriledare (både män och kvinnor). I fördraget
erkändes maorinationen som urfolk och fulla medborgerliga rättigheter för
maorierna garanterades, samtidigt som den brittiska monarken tillerkändes
överhöghet över landet. Fördraget åsidosattes i stort sett fram till 1900-talets
andra hälft, även om det levde kvar i maorisamhällets medvetande. Så sent som
på 1960-talet ansåg regeringen och rättsväsendet att fördraget inte hade något
juridiskt eller politiskt värde. I dagens Nya Zeeland intar fördraget däremot en
central plats för synen på historien, koloniseringen och den nationella
identiteten.
En särskild domstol, Waitangitribunalen, inrättades 1975 för att behandla krav
från enskilda maorier eller maorikollektiv att de behandlats orättvist av staten
till följd av lagstiftning, politik eller praxis som strider mot Waitangifördraget.
Tribunalen behandlar även frågor om rättigheter över land, vatten och övriga
naturresurser. Parlamentet fattade i november 2004 beslut om en ny (och för
maorierna kontroversiell) lag som fastslog statens äganderätt över strand- och
kustområden, men med en viss begränsad sedvanerätt för maorierna.
Lagar finns som uttryckligen förbjuder diskriminering av urbefolkningen, men
trots detta visar rapporter från NZHRC att maorier fortsatt diskrimineras på i
stort sett alla områden, såväl ekonomiskt som socialt. Det gäller arbetslöshet,
socialbidragsberoende, fängelsepopulationen (maorier utgör mer än hälften av
alla frihetsberövade i landet), avhopp från skolan, barnadödlighet och så vidare.
Regeringen försöker på olika sätt förbättra läget för maoribefolkningen i en rad
riktade handlingsprogram. Man försöker dessutom låta åtgärder för att främja
maoribefolkningens situation genomsyra hela regeringens arbete. Arbetet sker
under ledning av ett särskilt ministerium för maorifrågor och i samarbete med
maoriska frivilligorganisationer. Enligt NZHRC präglas genomförandet av
många av dessa program av bristfälligheter.

Nya Zeelands parlament har 121 ledamöter, varav sju platser är reserverade för
maorier. Dessa väljs i särskilda maorivalkretsar. Totalt sitter 21 maorier och 5
representanter för andra minoriteter i parlamentet. Av 30 ministrar är 6
maorier och en från Stillahavsöarna. I parlamentet kan maori användas vid
sidan av engelska.
I Nya Zeeland finns även drygt 200 000 invandrare från Stillahavsöstaterna
(ungefär 7 procent av befolkningen). Denna grupp upplever liknande former
av diskriminering som maorierna, och är också något överrepresenterad i
fängelsepopulationen. En snabbt ökande befolkningsgrupp är invandrade
asiater, som idag utgör cirka 9 procent av befolkningen.
Nya Zeeland röstade emot deklarationen för ursprungsbefolkningars rättigheter,
som antogs av FN:s generalförsamling den 13 september 2007. I en
röstförklaring angav man att orsaken till nej-rösten var problem med artiklarna
26 (om mark och resurser), 28 (om upprättelse) samt 19 och 32 (om vetorätt
över staten), vilka ansågs vara icke förenliga med Nya Zeelands konstitution
och andra lagar.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering på grund av sexuell läggning har varit förbjuden sedan Human
Rights Act antogs 1993. Trots detta framhåller NZHRC att diskriminering och
trakasserier av homo-, bi- och transexuella personer förekommer. Under
senare år har en lång rad lagförändringar förbättrat det rättsliga skyddet för
homosexuella personer. Property Act från 1999 gav samma ekonomiska skydd
för både hetero- och homosexuella sambopar vid skilsmässa. Civil Unions Act
från 2004 möjliggjorde borgerligt partnerskap mellan både hetero- och
homosexuella par och Relationships Act från 2005 förbättrade det ekonomiska
skyddet ytterligare.
Nya Zeeland har ingen specifik lagstiftning som förbjuder diskriminering mot
transsexuella personer, men både NZHRC och Nya Zeelands statsadvokat har
2006 slagit fast att transexuella personer omfattas av redan gällande lagstiftning
mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Immigrationslagstiftningen,

som tidigare inte medgett att personer av samma kön åberopar partnerskap
som skäl vid ansökan om uppehållstillstånd, håller nu på att ses över.

uppmärksammat i en studie om tillgänglighet och transporter för personer med
funktionshinder.

18 Flyktingars rättigheter
Nya Zeeland har en kvot på 750 flyktingar per år som tas emot genom FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR), samt ytterligare en kvot på 300 personer för
att återförena splittrade flyktingfamiljer. UNHCR uttrycker i stort uppskattning
över Nya Zeelands olika program för att integrera flyktingar i samhället.
Antalet spontanflyktingar är förhållandevis litet. Högsta domstolen fastslog
2004 att immigrationsmyndigheterna hade rätt att hålla asylsökande i
häktningsliknade förvar under vissa förutsättningar, men detta kommer inte
längre att tillåtas under den nya immigrationslagstiftning som just nu behandlas
av parlamentet. Det kommer dock även fortsättningsvis att vara tillåtet att
använda hemligstämplad information i asylärenden, något som kritiserats av
the Law Society (advokatförbundet).

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett antal oberoende enskilda organisationer arbetar fritt med att informera om
samt förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna.

Nya Zeeland har av FN fått en del kritik för sin behandling och avvisning av
flyktingar. Kommissionen för mänskliga rättigheter har kritiserat det faktum att
en asylsökande, Ahmed Zaoui, ursprungligen från Algeriet och enligt egen
uppgift före detta medlem av motståndsrörelsen FIS, satt fängslad i nära tre år i
väntan på beslut om eventuell deportation. Zaoui har släppts ur fängelset
under 2007, efter det att säkerhetspolisen dragit tillbaka sitt påstående om att
han utgör en säkerhetsrisk, och hans familj har nu fått återförenas med honom.
19. Funktionshindrades rättigheter
Diskriminering av personer med funktionshinder när det gäller anställning,
utbildning eller tillhandahållande av statliga tjänster är förbjuden, men sociala
indikatorer pekar på att personer i denna grupp missgynnas i samhället. Det
finns en särskild Health and Disability Commissioner (kommissionär för hälso
och handikappfrågor) och en nationell handlingsplan för personer med
funktionshinder antogs 2001. Efterlevnaden av lagstadgade möjligheter till
tillträde för personer med funktionshinder (Human Rights Act samt Disabled
Persons Community Welfare Act) varierar, något som bland annat NZHRC

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Mänskliga rättigheter utgör en uttalad del av landets utrikes- och
biståndspolitik.
Tillsammans med Australiens Human Rights and Equal Opportunities
Commission (HREOC) deltar NZHRC aktivt i arbetet att främja etableringen
av nationella institutioner för mänskliga rättigheter inom ramen för The Asia
Pacific Forum of National Human Rights Institutions

Mänskliga rättigheter i Australien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Respekten för de mänskliga rättigheterna är överlag god i Australien. De mest
omdebatterade bristerna rör:
- Urbefolkningen aboriginernas situation
- Flyktingars rättigheter
- Obligatoriska fängelsestraff under vissa förhållanden
- De senaste årens skärpta antiterroristlagstiftning
- Inskränkningar av informationsfriheten
Regeringsskiftet i november 2007 kommer troligen att innebära ändringar i
lagstiftning och politik med bäring på mänskliga rättigheter.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Australien har ratificerat de centrala konventionerna rörande mänskliga rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och de två
fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR),
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor
(CEDAW), dock inte tilläggsprotokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr (CAT), dock inte tilläggsprotokollet om förebyggande av
tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC), samt de två tillhörande protokollen
om barn i väpnade konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi som ratificerades i januari 2007.
- Flyktingkonventionen och det tillhörande protokollet från1967.
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (ICC).

- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder är inte ratificerad,
endast undertecknad. Konventionen mot påtvingade försvinnanden är varken
undertecknad eller ratificerad.
- Australien rapporterar regelbundet till respektive konventionskommitté inom FN.
I april 2005 behandlades Australiens trettonde och fjortonde rapporter i kommittén
för konventionen om avskaffandet av alla former av ras- diskriminering. Australien
kritiserades för aboriginernas utsatta situation och bristande delaktighet i
beslutsprocesser som berör dem. Regeringen kritiserades också för avsaknaden av
lagar mot hatbrott i den federala lagstiftningen. Regeringen tillbakavisade kritiken.
I oktober 2005 behandlades Australiens andra och tredje rapporter i barnkonventionens kommitté. Australien kritiserades för att inte ha åtgärdat tidigare
uppmärksammade problem i tillräcklig utsträckning, så som aboriginska barns
utsatthet, barnmisshandel, ökande hemlöshet hos unga och den oproportioner-ligt
höga andelen aboriginska barn representerade i ungdomskriminaliteten. Kommittén
kritiserade den låga åldern för kriminellt ansvar som är satt till 10 år. Kommittén
uppmanade regeringen att förbjuda aga i alla skolor och i hemmet i samtliga delstater
och territorier, då det i dagsläget inte finns något heltäckande lagstadgat förbud.
I februari 2006 behandlades Australiens fjärde och femte rapporter i kommittén för
konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor.
Australien berömdes för de framsteg som skett rörande kvinnors rättigheter men
kommittén var fortsatt bekymrad över den höga förekomsten av våld mot kvinnor,
framförallt i de aboriginska samhällena.
I augusti 2006 besökte FN:s specialrapportör för rätten till bostad Australien. I
rapporten bedömdes Australien ha en allvarlig nationell bostadskris, och kritiserades
för att inte uppfylla rätten till bostad. Regeringen uppmanades därför att göra frågan
om bostadstillgång till en nationell prioritet. Rapporten fann att bostadssituationen
var speciellt alarmerande i aboriginska samhällen.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Lagar finns som skall säkerställa respekten för rätten till liv och kroppslig integritet
och som förbjuder alla former av tortyr. Förhållandena i australiensiska fängelser,
häkten och andra slutna anstalter håller överlag internationell standard och
regeringen tillåter besök av oberoende människorättsobservatörer. Det rapporteras
dock varje år om att enskilda poliser och fängelsepersonal har trakasserat eller givit
uttryck för rasism mot gripna eller fängslade personer, särskilt aboriginer eller
personer ur andra utsatta grupper. I september 2007 visade en utredning att en
polisman bar ansvaret för att en aboriginsk man misshandlades till döds medan han
befann sig i häkte.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet är avskaffat i samtliga delstater och territorier sedan 1985.
Enligt lag får australisk polis inte lämna ut upplysningar till utländska polis- och
åklagarmyndigheter som kan leda till att en person döms till dödsstraff. Under 2006
dömdes sex australier till dödsstraff i Bali (Indonesien) efter att australisk polis tipsat
indonesisk polis om australiernas plan att smuggla heroin. Den federala
kommissionen Human Rights & Equal Opportunity Commission (HREOC) ansåg att
den federala polisens handlande stod i strid med Australiens skyldigheter enligt FN:s
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och dess tilläggsprotokoll om
avskaffandet av dödsstraff. Om information lämnas ut till ett annat lands
polismyndighet måste australisk polis först begära en försäkran om att dödsstraff inte
kommer att tillämpas, vilket den federala polisen aldrig gjorde i det aktuella fallet.
Regeringen har meddelat att en direkt vädjan om nåd till Indonesiens president för de
sex australierna kommer att ställas när alla rättsliga försök att undvika dödsstraff är
uttömda.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
I juni 2007 publicerade ombudsmannen John MacMillan en serie rapporter som
visade att 247 personer felaktigt hade frihetsberövats i Australien mellan åren 1993
och 2007. Det rörde sig främst om personer som befann sig i Australien med
permanent uppehållstillstånd eller visum. Orsaken angavs vara

systematiska brister hos immigrationsministeriet varpå dåvarande
immigrationsministern meddelade att kompensation till de berörda kommer att
övervägas.
Ett uppmärksammat fall under 2007 var arresteringen av den indiske läkaren
Mohamed Haneef som anklagades för att ha stött en terroristorganisation. Haneef
hölls flera dagar utan att bli formellt anklagad för något brott, och när fallet lades ner
på grund av otillräckliga bevis, drog immigrationsministern tillbaka hans visum.
Orsaken angavs vara att Haneef hade en relation till en kriminell person, en kusin,
varför han ej längre uppfyllde de ”karaktärs-kriterier” som finns angivna i
Australiens migrationslagar. Haneef överklagade beslutet till den federala domstolen
som dömde till hans fördel i augusti 2007. Domslutet slog fast att en förbindelse
måste gå längre än till en familjerelation för att vederbörande skall bedömas inte
uppfylla kriterierna.
En rad fall av felaktiga frihetsberövanden av Australian Security Intelligence
Organization, ASIO (motsvarigheten till svenska SÄPO), har uppmärksammats
under de senaste åren. I november 2007 fann en domare att ASIO-anställda allvarligt
kränkt en läkarstudents rättigheter då de förhört honom i en park under hotande och
tvingande omständigheter. På grund av ASIO-personalens felaktiga agerande kunde
inte polisintervjuerna accepteras som bevis och åtalet mot studenten fick läggas ner.
Kritiker menar att en oberoende institution borde inrättas för att granska
myndigheten ASIO:s hantering av denna typ av ärende.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Australien är en federal statsbildning med nio olika lagstiftningar - en federal, sex
delstatliga och två territoriella. Ett oberoende federalt domstolsväsende garanteras i
författningen. Lagstiftning och rättsväsende erbjuder effektiva sätt att ta upp
klagomål från enskilda rörande brott mot de mänskliga rättigheterna.
Brottslagstiftningen varierar mellan delstaterna som har separata polisstyrkor.

Dessutom finns en federal polis som övervakar nationens lagar. Polisen anses överlag
vara effektiv i sin rättsutövning. Två oberoende utredningar fann dock att polisen i
delstaten New South Wales agerat felaktigt i hanteringen av ett bråk mellan vita och
etniska araber i Sydney i december 2005. Enligt utredningen berodde detta på
otillräckliga resurser, bristande utbildning och kommunikation hos den lokala
polisen.
Straffbarhetsåldern är tio år i den federala lagstiftningen och i alla delstater, förutom
Tasmanien där den är sju år och huvudstadsterritoriet ACT där den är åtta år. Upp till
14 års ålder tillämpas dock principen om doli incapax – det vill
säga att ett barn inte förutsätts veta att ett kriminellt beteende är felaktigt. Ett villkor
för fällande dom är att åklagare kan styrka att ett barn insett att en handling var
straffbar. Brott begångna av barn upp till 17 eller 18 års ålder (varierar mellan
delstaterna) behandlas i regel i särskilda barn- och ungdoms-domstolar. Vid fällande
domar placeras barn vanligen på ungdomsanstalter. Barn kan dock också placeras i
fängelse om de blir dömda för allvarliga brott, exempelvis mord. I Western Australia
döms såväl barn som vuxna till obligato-riska fängelsestraff om minst ett år tredje
gången de döms för inbrott i hem.
Den tidigare regeringen skärpte under sina sista år Australiens antiterroristlagstiftning och antog i december 2005 en Anti-Terrorism Act, som bland annat
innebär att personer kan anhållas under 14 dagar utan häktningsförklaring. Misstanke
om brott behövs inte, utan sannolika skäl för att personen är involverad i planeringen
av ett terrordåd räcker. Övervaknings- och kontrollmöjligheter av misstänkta
individer skärps genom införande av så kallade control orders, under vilka
misstänkta individer kan tvingas till husarrest, tvingas att bära elektronisk
spårningsutrustning och förbjudas att kommunicera med vissa människor. Sådana
control orders utfärdas endast efter godkännande av åklagare och beslut i domstol
och kan gälla upp till ett år utan att personen i fråga formellt måste anklagas för
brott. För den som bryter mot restiktionerna väntar lång fängelsestraff. Under 2007
utfärdades den första sådan control order till en australier, Jack Thomas, efter det att
han blivit friad från alla terroristanklagelser i domstol. Fallet har väckt stor
uppmärksamhet då Thomas rörelsefrihet och möjlighet att kommunicera med
omvärlden betydligt begränsats trots att han blivit förklarad oskyldig.

Polisen har även fått ökade befogenheter att skjuta för att döda om detta anses
nödvändigt för att skydda liv, samt fått rätt att stoppa och visitera människor på
allmän plats. Den nya lagstiftningen har väckt kritik från en rad organisa-tioner och
rättssakkunniga, däribland HREOC, Law Council of Australia, Australian Council
for Civil Liberties och Human Rights Watch. Kritiken rör polisens ökade
befogenheter och domstolarnas nya roll när det gäller att utfärda dessa control
orders, och principen att i efterhand kunna bekräfta beslut om häktning. Kritiker har
också framhållit att det bör finnas proportionalitet mellan behovet att skydda
allmänheten genom skärpt lagstiftning å ena sidan och skyddet av personlig integritet
och individers rättssäkerhet å den andra.
Kommittén för granskning av säkerhetslagstiftningen, Security Legislation Review
Committee, lämnade under 2007 en rekommendation om att befogenheten att
terroriststämpla organisationer skulle avlägsnas från Attorney General (svensk
motsvarighet Justitieminister) och att detta istället skulle vara föremål för en rättslig
process. Attorney-General avslog rekommendationen.
7. Straffrihet
Straffrihet är generellt inte något problem i Australien.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Australien har ingen rättighetsförklaring inskriven i författningen. Högsta domstolen
har dock i domslut funnit att fri politisk debatt underförstått skyddas i författningen.
Australian Capital Territory och delstaten Victoria har antagit egna
rättighetsförklaringar. Medan rätten till mötesfrihet inte är inskriven i lag i
Australien, respekterar regeringen dessa rättigheter i praktiken.
På federal, delstats och territoriell nivå finns det lagar om informationsfrihet,
Freedom of Information, som ger allmänheten tillgång till regeringshandlingar efter
viss ansökningsprocedur. Ett uppmärksammat fall av inskränkning av
informationsfriheten är det domstolsbeslut från 2006 som gav en federal minister rätt
att undanhålla information från allmänheten, då den aktuelle ministern ansåg att

dokumenten inte var för allmänhetens intresse och att fri tillgång till informationen
sannolikt kunde skada regeringen. Media uttryckte oro över att domslutet kan
innebära att regeringen i framtiden nekar allmän tillgång till i princip all information
enbart genom att hänvisa till den nya principen om möjliga skadeverkningar. En
omfattande utredning om Australiens informationsfrihet utförd av en samling olika
mediegrupper, ”Australia’s Right To Know”, gav ut en rapport under 2007 som visar
på en ökande trend av hemlighetsmakeri och brist på insyn i Australiens regering.
Flertalet federala lagar har införts, ansåg rapportens författare, för att skydda alltmer
information från att bli offentlig. Den australiska presskåren har också kritiserat
ansökningsprocessen om tillgång till information för att vara onödigt långsam och
dyr.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Australien är en federal parlamentarisk demokrati. Delstaterna har egna folkvalda
parlament. Landet är en konstitutionell monarki där drottning Elizabeth II företräds
av en generalguvernör, som utses på förslag av premiärministern. Medborgarna
väljer sina representanter i fria val med flerpartival. Allmän rösträtt råder från 18 års
ålder. Valdeltagande är obligatoriskt – men bötesstraffet för att inte rösta är ringa och
kan undvikas genom en skriftlig försäkran om giltigt förhinder.

arbetskraften anställd under sådana former, vilket innebar att de inte hade rätt till
vissa rättigheter som exempelvis sjukpenning.
En reviderad arbetsrättslagstiftning, Work Choices, trädde i kraft i mars 2006 och
ersatte delstaternas olika regelverk med en federal reglering. Den nya lagen
uppmuntrar individuella anställningsavtal framför kollektivavtal. Fack-föreningar
och internationella arbetsrättsorganisationer har kritiserat den nya arbetsrätten för att
kränka arbetstagares rättigheter och för att försvåra den praktiska tillämpningen av
strejkrätten. Den nya regeringen har meddelat att en ny arbetsrättslagstiftning
kommer att utarbetas under 2008.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Australiens hälsovårdssystem är väl utbyggt och styrt av en framåtsträvande syn på
allmän folkhälsa. Det genomsnittliga hälsoläget är gott, men det finns en mätbar
skillnad i hälsostatus mellan aboriginer och övriga australier. Skillnaden i
medellivslängd mellan den aboriginiska och icke-aboriginiska befolkningen
beräknas till 20 år. Till skillnad från läget för urbefolkningarna i Canada, USA och
Nya Zeeland har aboriginernas hälsa inte förbättrats nämnvärt under de senaste tjugo
åren. I december 2006 uppmanade ett 30-tal frivilligorganisa-tioner, däribland
Unicef, australiska Röda Korset, Oxfam och HREOC regeringen att säkerställa att
aboriginer får samma goda hälsostatus som andra australier inom 25 år.

De civila myndigheterna upprätthåller effektiv kontroll över militären.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Australien har ratificerat sju av ILO:s (International Labour Organisation) åtta
centrala konventioner om mänskliga rättigheter. Konventionen om minimi-ålder för
barnarbete är inte ratificerad.
Diskriminering i arbetslivet är förbjudet och föreningsfrihet är garanterad enligt lag.
Cirka 22 procent av alla anställda är medlemmar i någon fackförening.
Arbetslösheten är med 4,3 procent den lägsta på över 30 år. De två senaste
årtiondena har andelen tillfälliga anställningar ökat och under 2006 var 30 procent av

Regeringen är medveten om problemet och har utformat en övergripande nationell
strategi för att förbättra aboriginers hälsa. Ökade resurser har avsatts för att förbättra
tillgången på god hälsovård för befolkningsgruppen.
12. Rätten till utbildning
Skolgång är obligatorisk mellan 6 och 15 års ålder (16 år i Tasmanien).
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Australien ligger bland de allra främsta länderna i UNDP:s Human Development
Index (nummer 3 i 2007 års index att jämföra med Sveriges sjätteplacering). Den
aboriginiska befolkningen är dock fortfarande särskilt utsatt och ligger sämre till än
befolkningen i genomsnitt när det gäller bland annat arbetslöshet,

ungdomsarbetslöshet och ägande av egen bostad. En specialrapportör från FN som
besökte Australien under 2006 fann att den nationella bostadssituationen var
alarmerande.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
All slags diskriminering på grundval av kön förbjöds 1984 genom en Sex
Discrimination Act, som också förbjuder sexuella trakasserier. FN:s kommitté för
konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor
uttryckte under 2007 oro över den höga förekomsten av våld mot kvinnor och det
låga antalet åtal och fällande domar i mål rörande sexuella övergrepp. Regeringen
har erkänt problemen och inrättat ett Office of the Status of Women och en
oberoende ombudsmannafunktion mot könsdiskriminering som arbetar aktivt för att
komma till rätta med våldet mot kvinnor.
Principen om lika lön för lika arbete infördes i början av 1970-talet, men trots detta
är kvinnors lönenivå endast 81 procent av männens. I huvudsak är löne-skillnaden en
återspegling av att kvinnodominerade yrken är lägre betalda än mansdominerade. I
oktober 2007 fanns det 64 kvinnor i parlamentet (av 226 platser), och i den nya
regeringen har 7 kvinnliga ministrar utnämnts.

har årligen satsat 20 miljoner australiska dollar för att bekämpa människohandeln
och barnsexturismen.
15. Barnets rättigheter
Barns rättigheter är överlag väl tillgodosedda i Australien. Utbildning och hälsovård
håller hög standard.
Det finns inte någon lagstadgad minimiålder för förvärvsarbete, men obligatorisk
skolgång till 16 års ålder hindrar effektivt barn under denna ålder att arbeta heltid.
Minimiåldern för rekrytering till Australiens försvarsmakt är 17 år. Policyn är att
personal under 18 år inte skall delta i väpnad konflikt.
Fysisk bestraffning är uttryckligen förbjudet i allmänna skolor (förutom i Western
Australia och i Northern Territory). Inget uttryckligt förbud finns mot fysisk
bestraffning i privata skolor (förutom i New South Wales och ACT). "Rimlig" fysisk
bestraffning av barn i hemmet är tillåten och det finns enligt HREOC inget
opinionsstöd för att förbjuda aga.
Alla delstater och territorium har lagar eller riktlinjer som kräver att medlem-mar ur
vissa yrkesgrupper måste rapportera misstänkta fall av barnmisshandel.

Äktenskapsåldern är 18 år. Domstol kan medge giftermål för person som fyllt 16 år
om den andra partnern har fyllt 18 år. Kvinnlig könsstympning är förbjuden i lag.
Hälsovårdsmyndigheter samarbetar med berörda etniska grupper i syfte att förhindra
könsstympning. Abortfrågor regleras på delstats-nivå och abort är tillåtet.

Barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn är ett speciellt utbrett problem i de
aboriginska samhällena, och i en rapport från New South Wales Attorney General
från 2006 framkom det att i majoriteten av de undersökta aboriginska samhällena
sågs inte sexuella övergrepp som ett brott varför det inte rapporterades så ofta.

Prostitution och bordellverksamhet är tillåten och reglerad i flera delstater, men trots
detta opererar många bordeller illegalt. Handel med kvinnor har
kriminaliserats i lagen om sexslaveri men förekommer. Under 2006 kritiserades
Australien av FN:s kommitté för konventionen om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor för att inte ha infört tillräckliga åtgärder för att bekämpa
handeln med kvinnor. Den federala polisen har därför inrättat en särskild
insatsgrupp, Transnational Sexual Offences and Trafficking Team, och regeringen

År 1994 kriminaliserades sexuellt utnyttjande av barn (under 16 år) även vid besök
utomlands. Lagstiftning finns som förbjuder handel och innehav av barnpornografi.
Australien har ingått bilaterala överenskommelser med bland annat Filippinerna och
Fiji i syfte att konkretisera det praktiska samarbetet mot barnsexturism.

År 2005 beslöt regeringen, mot bakgrund av flera års kritik, att upphäva den praxis
som innebar att barn till asylsökande internerades i flyktingförläggningar. Sedan juli
2005 finns inte längre några barn internerade i sådana förläggningar
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Urbefolkningen, aboriginerna, utgör cirka två procent (415 000 personer) av
Australiens befolkning. Lagstiftningen förbjuder alla former av diskriminering på
grundval av ras, hudfärg, ursprung och nationell och etnisk bakgrund. Trots detta
visar alla relevanta indikatorer – hälsa, förväntad livslängd (20 år lägre än medel),
barnadödlighet (2,5 gånger högre än medel), utbildning, arbete, inkomster, bostäder,
fängelsestraff och politisk representation på alla nivåer – att aboriginerna utgör den
mest förfördelade befolkningsgruppen i Australien. Federala satsningar har gjorts på
områden som kompetensutveckling, för att minska beroendet av arbetslöshetskassa
och socialbidrag, samt för att förebygga kriminalitet, drogmissbruk och våld. Kritik
har riktats mot regeringen för bristen på inflytande för aboriginernas i frågor som
berör befolkningsgruppen.
Under 2007 genomfördes ett initiativ för att komma till rätta med det omfattande
våldet mot barn och kvinnor i de aboriginska samhällena. Efter att ha betecknat
situationen som krisartad i augusti 2007 genomförde regeringen en direkt
intervention i territoriet Northern Territory som innebar ett federalt övertagande av
tidigare lokalt styrda projekt, hälsoundersökningar av samtliga aboriginska barn i
territoriet, alkoholrestriktioner, förbud mot innehav av pornografi samt införande av
ett villkorligt välfärdssystem som bland annat reglerar socialbidragsnivån efter
barnens skolnärvaro. Federala poliser och militärer har också placerats i området för
att övervaka situationen. Kritik har riktats mot att den nya lagstiftningen även
innehåller element som inte kan anses nödvändiga för det uttalade syftet att förbättra
de aboriginska barnens situation. Kritiken går isär om interventionens effekt än så
länge. Vissa menar att det äntligen har gjorts något konkret för att komma till rätta
med problemen medan andra hävdar att det är ännu ett toppstyrt projekt som ej
tillåter aboriginernas inflytande i beslutsfattande som berör dem.

Frågan om aboriginernas landrättigheter har åter aktualiserats genom Australiens
beslut att inte ratificera den FN-deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter
som presenterades för medlemsländerna i september 2007. Regeringen hävdade att
det fanns en risk att deklarationens implementering skulle kunna ställa aboriginernas
sedvanerätt över den nationella lagen, och därmed ge aboriginerna rätt till vissa
landområden. Frågan om ersättning till de individer som skilts från sina familjer som
barn, den så kallade stulna generationen är fortfarande olöst. Under perioden
1910-1970 skildes mellan 10-30 procent av samtliga aboriginbarn med olika grader
av tvång från sina föräldrar och placerades i fosterhem eller i barnhem. Den nya
regeringen har meddelat att en officiell ursäkt riktad mot den stulna generationen
kommer att framföras under 2008.
Muslimska ledare hävdade att anti-muslimska uppfattningar har ökat i Australien på
senare år, framförallt sedan debatten om muslimers integration blivit alltmer
sammanblandad med debatten om terrorism. Under 2006 besköts en moské och två
skolor hotades i Perth.
Under 2008 kommer HREOC att undersöka afrikanska och afrikansk-muslimska
personers situation i Australien, ett område som inte tidigare behandlats i större
utsträckning. Rapporten kommer sedan att ligga till grund för framtida politik och
forskning inom området.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Australiens äktenskapslagstiftning förbjuder uttryckligen äktenskap mellan
homosexuella. Huvudstadsterritoriet ACT införde en delstatslagstiftning som tillät
partnerskap för homosexuella, en lagstiftning som sedan röstades bort av senaten i
juni 2007 med argumentet att lagstiftningen gjorde för stora likheter mellan
partnerskapet och det traditionella äktenskapet. ACT har nu lagt fram lagstiftningen
på nytt och den nye premiärministern har meddelat att regeringen inte kommer att
hindra lagförslaget.
Enligt HREOC:s utredning Same-Sex; Same Entitlements, som presenterades i
parlamentet under 2007, diskrimineras homosexuella par när det gäller grundläggande rättigheter som till exempel sjukledighet för vård av gemensamt barn,

skatteavdrag och socialbidrag, pensionsavkastning, åldringsvård och vid invandring
till Australien. Utredningen uppmanade regeringen att se över och förändra
lagstiftningen i de berörda områdena, och senast i december 2007 lät Australiens
Attorney General meddela att regeringen sökte stöd hos oppositionen för att förändra
samtliga federala lagar enligt utredningens rekommendationer.
18 Flyktingars rättigheter
Australien är ett traditionellt invandringsland som årligen tar emot ungefär 130 000
människor. Av dessa ingår de allra flesta i det programmet för arbetskraftsinvandring,
medan det humanitära programmet, som omfattar kvotflyktingar och
familjeåterföreningsplatser, uppgår till 14 000 platser. UNHCR anser att samarbetet
med Australien om kvotflyktingar fungerar mycket väl och välkomnar de betydande
resurser som regeringen satsar på att hjälpa dessa flyktingar bli integrerade i
samhället. Men liksom många frivilligorganisationer och rättssakkunniga har
UNHCR synpunkter på Australiens medvetna avskräckningspolitik gentemot
asylsökande som anländer på irreguljärt vis.
Sedan 1999 beviljas asylsökande som anländer på regelstridigt vis och som
konstateras ha flyktingstatus endast ett treårigt tillfälligt visum med begränsade
rättigheter. Det tillfälliga visumet ger personen full tillgång till vård och social
omsorg men medger inte familjeåterförening eller resor utomlands. Uppskattningsvis
1 100 flyktingar befinner sig i dagsläget i Australien med sådana tillfälliga visum.
Asylsökande som uppehållit sig minst sju samman-hållna dagar i ett annat land där
de kunnat söka och få effektivt skydd innan de kom till Australien, kan inte heller få
permanent skyddsvisum. Kritik har framförts mot att Australien, som enda land,
endast beviljar dessa tillfälliga visum för personer som genomgått fullständig
asylprövning och som konstaterats vara i behov av skydd. Enligt ett domstolsbeslut
från 2006 nekas också flyktingar med tillfälliga skyddsvisum rätt till fortsatt skydd
om de, efter tre år, inte kan bevisa det personliga behovet av fortsatt skydd och om
regeringen anser att deras hemländer är säkra att återvända till.
De personer som kommer in i Australien på regelstridigt vis hålls i förvar i särskilda
flyktingförläggningar (undantaget barn), antingen på australiska fastlandet, eller i

särskilda off-shore-center på Nauru, Christmas Island eller i Papua Nya Guinea
under tiden deras asylansökningar behandlas. Mellan 2005 och 2006 befann sig 6
490 personer på dessa flyktingförläggningar, varav majoriteten var från Indonesien,
Kina, Malaysia och Korea. UNHCR, människorättsorganisationer,
flyktingorganisationer och oppositionspolitiker har kritiserat det faktum att
asylsökande har kunnat hållas i förvar i dessa flyktingförläggningar under mycket
lång tid, i vissa fall på obestämd tid.
I april 2007 kom Australien och USA överens om att utväxla flyktingar, vilket
innebär att kubanska och haitiska flyktingar hållna på Guantánamo utväxlas mot
flyktingar hållna av Australien på Nauru. Amnesty har kritiserat avtalet för att
förlänga lidandet och osäkerheten för flyktingarna, eftersom det finns en risk att de
amerikanska immigrationsmyndigheterna kan komma att omvärdera flyktingarnas
status. Dessutom anses avtalet förhindra återförening av familjer vilket strider mot
UNHCR:s riktlinjer om att regeringar ska sträva efter att underlätta, snarare än att
försvåra, återföreningar.
Den nya regeringen verkar lätta något på den restriktiva immigrationspolitiken, då
den nytillträdde immigrationsministern i december 2007 tillät sju stycken
burmesiska flyktingar lämna Nauru för att istället ansöka om asyl i Australien.
19. Funktionshindrades rättigheter
Diskriminering av funktionshindrade förbjöds i lag 1992.
HREOC arbetar aktivt för att förmå den federala regeringen och delstatsregeringarna att satsa ytterligare resurser på att förbättra mentalsjukvård och för att
förbättra funktionshindrades villkor på arbetsmarknaden och enskilda arbetsplatser.
HREOC försöker också förmå den federala regeringen att förbättra tillgängligheten
för funktionshindrade på offentliga arbetsplatser.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Den federala kommissionen för mänskliga rättigheter Human Rights & Equal
Opportunity Commission (HREOC, www.hreoc.gov.au) har en roll som oberoende
övervakningsorgan. HREOC rymmer inom sig de uppgifter som utförs av justitie-,

jämställdhets-, diskriminerings- och handikapp-ombudsmannen i Sverige. Därutöver
finns ett stort antal oberoende organisationer med fokus på mänskliga rättigheter
verksamma på alla relevanta områden.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter utgör en integrerad del av Australiens utrikes- och
biståndspolitik. En dialog om mänskliga rättigheter pågår med Kina. HREOC har
nära samarbete med nationella människorättskommissioner i Sydostasien och Stilla
Havet och fungerar som sekretariat för Asia Pacific Forum of National Human
Rights Institutions. En rad biståndsinsatser genomförs i regionen.
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Mänskliga rättigheter i Kanada 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Kanada är en väl fungerande demokrati och rättsstat, och läget för de
mänskliga rättigheterna (MR) är i allt väsentligt gott. Vissa frågor är
dock värda att uppmärksammas:
Kanadas lagstiftning och myndighetsutövning för att främja nationell
säkerhet och bekämpa terrorism har kritiserats för att undergräva
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Kanadensiska medborgare av
utländskt ursprung har i flera fall hävdat att de utsatts för tortyr i
utländska fängelser, och frågan om kanadensiska säkerhetstjänstens
och polisens eventuella inblandning i och kännedom om dessa fall har
varit och är fortsatt föremål för utredning. Även frågan om Kanadas
ansvar att förhindra tortyr av tillfångatagna talibaner i afghanska
fängelser har uppmärksammats. Högsta Domstolen har vidare förklarat
att de s.k. security certificates som används för att gripa och deportera
utländska medborgare som anses utgöra en säkerhetsrisk delvis strider
mot Kanadas konstitution.
Polisens användning av elpistoler, s.k. tasers, har granskats kritiskt
under året efter att flera dödsfall inträffat i samband med gripanden.
En av Kanadas stora utmaningar är att förbättra förutsättningarna för
landets ursprungsbefolkning att bättre kunna tillgodogöra sig sina
rättigheter, såväl politiskt som ekonomiskt och socialt.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna
om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

Kanada har ratificerat följande centrala MR-konventioner;
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de
fakultativa protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of
the Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
Kanada rapporterar regelbundet till de FN-kommittéer som övervakar
de olika konventionerna.
Kanada har undertecknat, men inte ratificerat konventionen om
rättigheter för personer med funktionshinder, Convention on the Rights
of Persons with Disabilities. Konventionen mot påtvingade

försvinnanden, Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearances, är ännu inte undertecknad av Kanada.
Federala och provinsiella myndigheter analyserar för närvarande vilka
åtgärder som behöver vidtas på federal och provinsiell nivå för att
ratificera konventionen om funktionshindrades rättigheter respektive
protokollet till tortyrkonventionen. Den förra tros inte innebära några
svårigheter, medan den senare sägs resa komplexa frågor om olika
myndigheters och ursprungsbefolkningens rättsutövning. Även vad
gäller konventionen om gästarbetare och den amerikanska
konventionen om mänskliga rättigheter pågår ett visst analysarbete,
men ratificering är än så länge inte aktuell i något av fallen.
Mot bakgrund av provinsernas omfattande självständighet och
rättsutövning på områden som berörs av de internationella
konventionerna har Amnesty International vid upprepade tillfällen
uppmanat Kanada att förbättra samordningen mellan de federala
myndigheterna och provinserna vad gäller ratificering av
internationella instrument (den federala regeringens ansvar) och
åtagandenas genomförande och införlivande i nationell lagstiftning
(ofta på provinsnivå). Från myndigheternas sida påpekas dock att det
finns väl fungerande strukturer för löpande samordning mellan de
olika nivåerna.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot
tortyr
I Kanada upprätthålls generellt respekten för rätten till liv och
kroppslig integritet och det råder förbud mot tortyr.
Kanadensisk lag tillåter dock att individer som anses vara ett hot mot

landets säkerhet deporteras även till länder där de riskerar att utsättas
för tortyr. Den kanadensiska regeringen legitimerar sådana beslut
genom att söka diplomatiska garantier för att tortyr inte ska
förekomma. MR-organisationer har riktat kritik mot användandet av
diplomatiska garantier, och hävdar att sådana inte är tillförlitliga.
Högsta domstolen prövade frågan 2002 och kom till slutsatsen att
deportering till länder där den deporterade riskerar utsättas för tortyr
normalt inte kan tillåtas, men är möjlig under exceptionella
omständigheter.
I september 2002 genomförde amerikanska myndigheter en
deportation av en kanadensisk medborgare av syriskt ursprung, Maher
Arar, till Syrien. Enligt egna uppgifter utsattes Arar för tortyr innan
han återsändes till Kanada efter ett drygt år. Fallet har blivit mycket
uppmärksammat i Kanada, och fått ett efterspel som varat i flera år. En
av regeringen tillsatt kommission konstaterade 2006 att det inte fanns
några bevis för att Arar utgjort något säkerhetshot; att USA:s beslut
sannolikt baserats på felaktiga och överdrivna uppgifter från de
kanadensiska myndigheterna; att Arar med all sannolikhet hade utsatts
för tortyr samt att kanadensiska myndigheter fick information från
Syrien som antydde att tortyr förekom men att inga ansträngningar
gjordes för att undersöka om så var fallet. Kommissionens rapporter
ledde bl.a. till att Kanadas högste polischef fick avgå och utmynnade i
rekommendationer om mer kraftfulla och självständiga mekanismer
för att granska polisens och andra myndigheters agerande i fall rörande
nationell säkerhet. Regeringen bad 2007 Arar om ursäkt och utbetalade
ett skadestånd på 10 miljoner dollar.
I anslutning till granskningen av Arar-fallet uppmärksammades även
kanadensiska myndigheters eventuella inblandning i fall av misstänkt
tortyr mot tre andra kanadensiska medborgare, i Syrien respektive

Egypten. På Arar-kommissionens rekommendation meddelade
regeringen i december 2006 att man tillsatt en utredning för att granska
myndigheternas agerande även i dessa fall. I slutet av 2007 fanns ännu
ingen rapport om kommissionens pågående arbete tillgänglig.
En av de människorättsfrågor som stått i fokus under året rör
Afghanistan, och hanteringen av talibaner som tillfångatagits av
kanadensisk trupp och överlämnats till afghanska myndigheter.
Uppgifter om övergrepp och tortyr i de afghanska fängelserna började
förekomma under våren 2007, och ledde till en kritisk granskning i
media och parlament av hur den kanadensiska regeringen försäkrade
sig om insyn i och inflytande över hur fångarna behandlades. När det
visade sig att kontrollen varit otillfredsställande genomfördes flera
undersökningar på plats, och nya avtal om överlämnande av fångar
ingicks med den afghanska regeringen. Den bristfälliga hanteringen
bidrog också till att den dåvarande försvarsministern fick övergå till
andra uppgifter i regeringen. Uppgifter om övergrepp har trots
försöken till uppstramningar fortsatt under sommaren och hösten, och
även det kanadensiska utrikesdepartementet har bekräftat att man har
nåtts av sådana uppgifter. Amnesty International har under året sökt få
till stånd ett domstolsbeslut som med hänvisning till konstitutionen
förbjuder överlämnandet av krigsfångar till de afghanska
myndigheterna. Något sådant beslut föreligger dock ännu inte.
Människorättsorganisationer och media har sedan flera år
uppmärksammat den kanadensiska polisens användning av så kallade
tasers, pistoler som förlamar den träffade genom en elektrisk chock.
Kritik har riktats mot polisen för att använda denna vapentyp även i
situationer där våldsanvändning inte är nödvändig. Under de senaste
åren har ett antal personer avlidit i samband med polisens användande
av denna vapentyp, men det finns ännu inga ovedersägliga bevis för att

tasers skulle vara orsaken till dessa dödsfall. Frågan fick särskild
uppmärksamhet i november 2007 då en amatörvideo visade hela
förloppet när polisen på Vancouvers flygplats använde en taser mot en
polsk immigrant, som avled i direkt anslutning till ingripandet. Under
senhösten rapporterades även om flera andra fall där personer avlidit
efter att ha träffats av en taser. Incidenterna har lett till en översyn av
polisens riktlinjer för användandet av vapnet, och vissa
polismyndigheter har stoppat användningen i avvaktan på nya regler.
Chefen för Kanadas nationella polis förklarade i december att
användandet av tasers skulle regleras hårdare, så att vapnet enbart fick
användas i fall då en person visade ett särskilt våldsamt beteende
(”combative behaviour”).
Förhållandena i fängelser och andra slutna anstalter anses överlag vara
goda, även om det förekommer rapporter om överbeläggning.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet är avskaffat i Kanada, såväl i freds- som i krigstid.
I början av november 2007 gjorde regeringen ett par markeringar vilka
allmänt uppfattades som tecken på att regeringen genomförde en viss
förskjutning i Kanadas politik när det gäller dödsstraff. Den första kom
när det meddelades att Kanada inte längre regelmässigt skulle begära
nåd för kanadensiska medborgare som står inför en avrättning
utomlands, om straffet utmätts i ett demokratiskt land efter en korrekt
rättegång. Det gjordes ingen hemlighet av att formuleringen avsåg
USA.. Kanadas premiärminister, Stephen Harper, underströk att han
inte avsåg lägga sig i den amerikanska dödsstraffsdebatten, men heller
inte ville öppna någon debatt om dödstraffets vara eller inte vara i
Kanada. Ungefär samtidigt kom också beskedet att regeringen beslutat
att Kanada inte skulle bli medförslagställare i resolutionsförslaget i

FN:s generalförsamling om ett moratorium för tillämpningen av
dödsstraffet. Kanada skulle rösta för resolutionen, men eftersom
antalet medförslagställare redan var stort fanns, sade man, ingen
anledning att sätta upp Kanada på listan.
Samtliga oppositionspartier, ledande människorättsjurister,
organisationer som Amnesty International och Human Rights Watch,
liksom de kanadensiska tidningarnas ledarsidor kritiserade regeringen
för dess hållning. Även FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter, den tidigare ledamoten av Kanadas högsta domstol, Louise
Arbour förklarade sig i ett uttalande vara mycket oroad över den
kanadensiska attityden både vad gäller nådeansökan och FNresolutionen.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Inga rapporter om ofrivilliga försvinnanden eller frihetsberövanden på
politiska och godtyckliga grunder har förekommit under året. Se dock
avsnitt 3 ovan.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolar på samtliga nivåer åtnjuter självständighet i förhållande till
den exekutiva makten. För ungdomar mellan 12 och 18 år finns en
särskild rättsordning, Young Offenders Act. Barn under 12 år är inte
straffmyndiga medan ungdomar över 18 år lyder under det vanliga
rättssystemet.
Den kanadensiska rättighets- och frihetsstadgan, the Canadian Charter
of Rights and Freedoms, är en del av landets konstitution. Lagen om
mänskliga rättigheter,
The Canadian Human Rights Act, reglerar diskriminering. På såväl
federal som provinsnivå finns människorättskommissioner som i

princip har samma arbetsuppgifter som Sveriges ombudsmän för ickediskriminering, jämställdhet, sexuell likabehandling och så vidare.
Enskilda personer kan anmäla upplevda diskrimineringsbrott till dessa
kommissioner som, när de så finner befogat, kan föra den enskildes
talan i domstol.
En särskild antiterroristlagstiftning, the Anti-Terrorism Act, antogs i
slutet av 2001. Tillämpningen av denna har av
människorättsorganisationer kritiserats för att undergräva
rättssäkerheten, framför allt för etniska minoriteter. En parlamentarisk
kommitté genomförde en översyn av lagstiftningen och en slutrapport
publicerades i september 2005. Kommitténs slutsats var att den nya
lagstiftningen var ett viktigt instrument i kampen mot terrorism och att
den borde förstärkas. Man menade vidare att kanadensisk lagstiftning
måste respektera de mänskliga rättigheterna, men att terrorism i sig är
en kränkning mot dessa rättigheter och att staten därmed indirekt
medverkar till kränkningen genom att inte vidta kraftfulla motåtgärder.
Kanadensisk lag tillåter sedan mer än tjugo år användandet av så
kallade security certificates, genom vilka utländska medborgare kan
frihetsberövas och deporteras utan rättegång när särskilda skäl, såsom
hot mot landets säkerhet, föreligger. Den frihetsberövade informeras
inte om skälen till åtgärden, som vidtas genom gemensamt beslut av
migrationsministern och ministern för allmän säkerhet och prövas av
en federal domare. Lagstiftningen prövades av Högsta Domstolen år
2002 och befanns då förenlig med konstitutionen. I ett utslag i februari
2007 (fallet Charkaoui mot Kanada) gjorde dock Högsta Domstolen en
delvis annan bedömning. Det konstaterades å ena sidan vara förenligt
med konstitutionen att den anklagade kan kvarhållas i häkte på
obestämd tid utan åtal och att förhandlingar kan hållas utan närvaro av
den anklagade. Å andra sidan är det enligt domstolen inte godtagbart

att de anklagade inte tillåts få kännedom om de bevis som presenteras
mot dem. Staten gavs ett år att rätta till situationen. Som ett resultat
härav lade regeringen i oktober 2007 fram ett lagförslag som innebär
att utsedda advokater skall ges tillgång till en sammanfattning av
bevisen mot den anklagade. Lagförslaget behandlades i underhuset i
december 2007, och föreföll då ha stöd av en majoritet.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Kanada är en parlamentarisk demokrati inom Samväldet. Statschef är
Drottning Elisabeth II, och hon utser på förslag av Kanadas
premiärminister en generalguvernör att representera henne.
Generalguvernören har i huvudsak ceremoniella uppgifter, men kan
spela en aktiv roll i samband med regeringsskiften.

7. Straffrihet
Det finns inga rapporter som tyder på att straffrihet relaterad till brott
mot mänskliga rättigheter förekommer i någon nämnvärd utsträckning.

Parlamentet har två kamrar, underhuset och senaten. Ledamöterna i
underhuset utses i allmänna val, medan senatorerna utnämns av
premiärministern. Den reella lagstiftande makten ligger i underhuset,
även om senaten måste godkänna lagförslagen som passerat
underhuset. Partisystemet är av brittisk modell, med i teorin ett
regeringsparti och en officiell opposition. I praktiken är dock fyra
partier representerade i parlamentet; de konservativa och liberalerna,
som är de två dominerande partier som alternerar i regeringsställning,
samt det socialdemokratiska NDP och det separatistiska Bloc
Québécois.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, tryck-, förenings-, församlings- och religionsfrihet råder.
Det finns inga restriktioner mot att ansluta sig till fackföreningar
(förutom vissa särregler inom försvarsmakten) eller att sluta
kollektivavtal. Censur anses inte förekomma annat än vad gäller
våldsskildringar, viss pornografi och uppmaningar till hatbrott, rasism
etcetera. Media är oberoende av statsmakten.
I samband med tre fyllnadsval till provinsen Quebecs
nationalförsamling uppstod under hösten 2007 en het debatt om
möjligheten för muslimska kvinnor att rösta i allmänna val utan att ta
av sig sina heltäckande huvudbonader, s.k. hijabs och burkas. Kanadas
valmyndighet påpekade att det inte fanns något krav i lagen på att den
röstande måste visa sitt ansikte, och förklarade sig inte ha för avsikt att
frångå lagen. Bland de politiska partierna på federal och provinsiell
nivå var dock stämningen en annan, och enigheten var närmast total
om att en person som röstar i vallokal inte skall kunna göra det med
dolt ansikte. Regeringen lade snabbt fram ett lagförslag med syfte att
tvinga röstande att visa sitt ansikte. Förslaget kommittébehandlades
fortfarande vid årets slut.

Den nuvarande konservativa regeringen tillträdde i början av 2006.
Bland dess prioriteringar finns vissa konstitutionella frågor, som bland
annat handlar om att man vill göra även senaten till en vald
församling, alternativt avskaffa den.
Inga märkbara skillnader finns mellan könen vad gäller valdeltagande.
I den federala regeringen är sju av 32 ministrar kvinnor. I parlamentets
underhus är 64 av de 308 valda företrädarna kvinnor. Den av
premiärministern utsedda ställföreträdande statschefen
(generalguvernören), liksom fyra av högsta domstolens nio ledamöter,
däribland dess ordförande, är kvinnor.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA
RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den kanadensiska ekonomin har gått mycket bra de senaste åren, och
arbetslösheten har sjunkit till cirka sex procent, en nivå som är den
lägsta på mer än trettio år. Sysselsättningen är dock ojämnt fördelad,
med stor efterfrågan på arbetskraft i västra Kanada med stark tillväxt
baserad på oljan, och högre arbetslöshetstal i de centrala
industrialiserade provinserna och glesbygdsprovinserna på östkusten.
Arbetslösheten är klart högra bland ursprungsbefolkningen än hos
befolkningen i övrigt.
Enligt lag är diskriminering i arbetslivet på grund av kön, hudfärg,
religion, sexuell läggning eller politiska åsikter förbjudet.
Fackföreningar får agera utan inskränkningar och tvångsarbete är
förbjudet. Kanada har ratificerat fem av Internationella
arbetsorganisationens (ILO:s) åtta konventioner om mänskliga
rättigheter. Konvention nummer 29 om förbud mot tvångsarbete,
nummer 138 om förbud mot barnarbete och nummer 98 om
föreningsfrihet och förhandlingsrätt har inte ratificerats.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Tillgång till medicinskt nödvändig sjukvård är fri i Kanada, och
hälsovården håller hög standard. Långa väntetider uppfattas dock
allmänt som ett stort problem. I ett uppmärksammat avgörande 2005
förklarade Kanadas Högsta Domstol att de långa väntetiderna i
provinsen Quebec var ett brott mot medborgarnas rättigheter.
Enligt OECD:s statistik uppgår kostnaderna inom hälsosektorn till
ungefär tio procent av BNP (2005). Då hälsosektorn sorterar under
provinsernas kompetensområde går det inte att beräkna dess andel av
statens budget

12. Rätten till utbildning
Utbildningsväsendet i Kanada håller hög internationell standard. Då
utbildningssektorn i huvudsak sorterar under provinsernas
kompetensområde går det inte att beräkna dess totala andel av statens
budget. Grundutbildning upp till 15-16 år (olika i respektive provins)
är obligatorisk och kostnadsfri.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
De allmänna livsvillkoren är mycket goda i landet. Kanada ligger på
plats nummer fyra i FN:s välfärdsindex (HDI) 2007.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kanadensisk lag föreskriver likabehandling av kvinnor och män. I
praktiken finns dock fortsatt skillnader mellan könen. Kvinnor har
lägre inkomster än män och är underrepresenterade i politiska
församlingar liksom på chefspositioner inom näringslivet.
Enligt lag är våld och kränkningar mot kvinnor förbjudna. Även
kvinnlig könsstympning är förbjuden. Könsrelaterade brott har
minskat de senaste åren men är fortfarande förekommande.
Människohandel för prostitutionsändamål är olaglig men förekommer.
Prostitution är inte förbjudet. Det finns uppgifter om att kvinnor av
urfolksursprung är överrepresenterade bland dem som drabbas av
könsrelaterade brott, särskilt sådana som begås inom familjen.
15. Barnets rättigheter
Barnets rättigheter skyddas av ett omfattande regelverk. Åldersgränsen
för arbete varierar från provins till provins men normalt kan inte barn
under 15 -16 år arbeta utan föräldrars medgivande. Barn under 17 år

kan inte få något federalt arbete. Lagstiftningen mot sexuellt
utnyttjande av barn har skärpts under senare år. Barn över 14 år kan
dömas till fängelsestraff.
Kanada har anmält reservationer till FN:s konvention om barnets
rättigheter, särskilt med hänvisning till urfolk traditioner men också
mot rekommendationen att skilja på barn och vuxna vid
frihetsberövande.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska,
språkliga och religiösa minoriteter samt urfolk
Kanadas urfolk består av tre grupper; indianer, inuiter och mestiser
(blandat europeisk-indianskt ursprung). Levnadsvillkoren och
möjligheten att tillvarata sina rättigheter för dessa medborgare är
generellt sett sämre än för övriga delar av befolkningen.
Ansvaret för frågor som rör urfolken ligger på federal nivå. I
lagstiftningen finns särregler för bland annat utökat självstyre, egna
skattesystem, regleringar för fiske och jakt samt tullfrihet. Under åren
har också ett antal särskilda finansieringsprogram antagits för att
komma tillrätta med diverse sociala och ekonomiska problem. Den
kanadensiska rättighets- och frihetsstadgan har ett särskilt avsnitt som
reglerar dessa folkgruppers rättigheter.
De sociala problemen är ändå fortfarande stora och urfolken är
överrepresenterade i statistiken över arbetslöshet, alkoholism,
brottslighet, våld mot kvinnor och självmord. Även i fråga om
grundläggande samhällsservice som utbildning och sanitära
förhållanden är denna del av befolkningen missgynnad. Fortsatt råder
oenighet med den federala regeringen i frågor som rör bland annat
självstyre, beskattning, landanspråk, fiske- och jakträttigheter samt

påstådd polisbrutalitet. I slutet av 2005 nåddes en överenskommelse
där staten gick med på att utbetala en retroaktiv ersättning åt personer
som drabbats av tidigare decenniers tvångsintagningar av unga
indianer på internatskolor i syfte att stärka integrationen i samhället.
Den kanadensiska regeringen kritiserades under 2007 från flera håll för
att ha motarbetat förslaget till en FN-deklaration för urfolkens
rättigheter. När deklarationen antogs av generalförsamlingen i
september 2007 var Kanada ett av endast fyra länder som röstade mot.
Den ansvarige ministern har hänvisat till problem med vad man från
kanadensisk sida anser vara alltför vaga skrivningar rörande framför
allt land- och resursfrågor och konsultationsmekanismer, vilka skulle
kunna stå i konflikt med redan ingångna avtal mellan staten och de
kanadensiska urfolken. Vissa skrivningar skall också stå i konflikt med
den kanadensiska rättighets- och frihetsstadgans avsnitt om urfolkens
rättigheter.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjudet i
kanadensisk lag. Påstådd diskriminering kan anmälas till MRkommissionen. Parlamentet beslöt i juni 2005, efter ett positivt
utlåtande från Högsta Domstolen, att utsträcka möjligheten att ingå
äktenskap till par av samma kön. Den konservativa regeringen lät i
december 2006 åter pröva frågan i en förnyad omröstning i
parlamentet. En klar majoritet stödde bibehållandet av den nya bredare
definitionen av äktenskap.
18 Flyktingars rättigheter
Kanada är ett utpräglat invandringsland som tar emot ungefär 250 000
invandrare per år. Nästan två tredjedelar är arbetskraftsinvandring,
knappt en fjärdedel är flyktingar medan resterande andel utgörs av

familjeinvandring. Flyktingsystemet är till stora delar likt det svenska
med en i lagen fastställd procedur. Därtill har Högsta domstolen
fastställt att varje person som kommer till Kanada, inklusive
flyktingar, med automatik åtnjuter landets alla fri- och rättigheter.
Detta har tydliggjort problemet med utdragna asylutredningar.
Från människorättsorganisationer kritiseras Kanadas immigrationsoch flyktinglag från 2002 främst i två avseenden. För det första har
kritik framförts mot de begränsade möjligheterna att överklaga
utvisningsbeslut. Skrivningar i lagen rörande ett överklagandeinstitut
har ännu inte genomförts, vilket av de kanadensiska myndigheterna
motiveras med att möjligheten för flyktingar att få beslut omprövade
redan finns inbyggd i systemet utan en formell överklagandeinstans.
Kritik har vidare riktats mot att lagen kan medföra att asylsökande
återförvisas till länder där de riskerar att utsättas för förföljelse eller
tortyr. FN:s kommitté mot tortyr har vid upprepade tillfällen uppmanat
den kanadensiska regeringen att reformera kanadensisk lag så att den
överensstämmer med internationell rätt, men den kanadensiska
regeringen hävdar att åtgärderna kan vara motiverade av säkerhetsskäl.
Högsta domstolen har slagit fast att förvisning till länder där den
förvisade riskerar att utsättas för tortyr är möjlig under exceptionella
omständigheter.
19. Funktionshindrades rättigheter
Diskriminering av funktionshindrade är förbjudet enligt lag. Fall av
diskriminering kan anmälas till människorättskommissionen
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Organisationsfrihet råder i Kanada. Ett flertal enskilda organisationer
med fokus på frågor som rör mänskliga rättigheter, däribland Amnesty

International, verkar mycket aktivt med opinionsbildning, rådgivning
etcetera. i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Internationella organisationer såsom FN, Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE) eller den regionala amerikanska
samarbetsorganisationen OAS genomför inga insatser på området
mänskliga rättigheter inom landet. UNHCR har ett kanadensiskt
kontor för att dels övervaka det kanadensiska flyktingmottagandet,
dels samarbeta med Kanada i globala flyktingfrågor.

Mänskliga rättigheter i USA 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den amerikanska författningen ger ett omfattande skydd åt de
mänskliga rättigheterna. En kombination av statliga institutioner,
självständiga domstolar, enskilda organisationer och fria medier
försvarar individens och olika minoriteters rättigheter. USA ser sig
självt som ett föregångsland i dessa frågor.
Respekten för de mänskliga rättigheterna i USA är på det hela taget
god. Vissa påpekanden bör ändå göras. Flera av de viktigaste
internationella instrumenten för mänskliga rättigheter har av olika skäl
inte ratificerats av USA och så lär knappast heller ske inom
överskådlig tid. I de fall konventioner om de mänskliga rättigheterna
har ratificerats har betydande reservationer gjorts.
Dödsstraffet är en av de mest uppmärksammade frågorna. Det
återinfördes 1976 och i januari 2007 väntade 3 350 personer på att
avrättas. Dödsstraffet har ett klart stöd hos allmänheten i USA. Sedan
september 2007 har dock samtliga avrättningar i USA tills vidare
skjutits upp, vilket beror på att Högsta domstolen i januari 2008
inledde en prövning om användandet av dödliga injektioner strider mot
konstitutionens förbud mot grymma bestraffningar. I december 2007
blev New Jersey den första delstaten sedan dödsstraffets återinförande
som genom beslut i delstatskongressen avskaffade dödsstraffet.
Kampen mot terrorismen har också medfört en ökad debatt om
inskränkningar av de medborgerliga fri- och rättigheterna. Genom
skärpt lagstiftning har statens befogenheter att avlyssna och

frihetsberöva utökats. Brister i rättssäkerheten för utländska
terroristmisstänkta har uppmärksammats av
människorättsorganisationer. Även behandlingen av amerikanska
medborgare har ifrågasatts. Principfrågan rör balansen mellan den
nationella säkerheten och skyddet av individens rättigheter.
2006 antogs en lag som reglerar de militärdomstolar som ska pröva
och döma de terroristmisstänkta fångarna på den amerikanska
militärbasen i Guantánamo Bay, Kuba. Lagen har kritiserats av
mänskliga rättighetsorganisationer och juridiska experter för att inte ge
fångarna rättigheter att ta del av bevisföringen eller att kunna
överpröva skälet till sitt frihetsberövande. President Bush har
förklarat att hans mål är att stänga fängelset i Guantánamo, dock utan
att ange någon tidsram.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna
om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Ratificering av internationella avtal och konventioner kräver
godkännande av senaten med två tredjedelars majoritet. Oberoende av
majoritetsförhållanden råder ofta en skeptisk inställning till
internationella avtal och konventioner i kongressen, med motiveringen
att de begränsar USA:s suveränitet och handlingsfrihet.
Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),
undertecknades 1977. Den ratificerades 1992 med ett tiotal
reservationer mot flera av konventionens centrala bestämmelser,
exempelvis principen att konventionen har företräde framför
nationell lagstiftning. USA har inte undertecknat eller ratificerat de
fakultativa protokollen om enskild klagorätt och om avskaffande av

dödsstraffet. USA skulle ha rapporterat till konventionskommittén år
2003, vilket dock ännu inte har skett.
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
undertecknades 1977 och översändes till senaten för godkännande
1978, men har fortfarande inte ratificerats. Det finns i USA en skepsis
mot att i lag garantera ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Utsikterna för en snar ratifikation av konventionen är därför små.
Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD) undertecknades 1966 och ratificerades 1994 med en rad
reservationer. USA inkom 2007 med en rapport till
konventionskommittén. Rapporten är avsedd att täcka 2003 och 2005.
Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) undertecknades 1980 och översändes till
senaten för godkännande samma år, men har inte ratificerats. Många
senatorer ställer sig kritiska bland annat till att konventionen gör
kvinnans ställning till en statlig angelägenhet.
Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT),
undertecknades 1988 och ratificerades 1994 med en rad reservationer.
USA har inte godkänt den enskilda klagorätten under
tortyrkonventionen. En andra rapport inlämnades till
konventionskommittén i maj 2005, och innehöll bland annat en
utförlig redogörelse för respekten för de mänskliga rättigheterna i
fängelserna i Guantánamo, Afghanistan och Irak. I en svarsrapport i

maj 2006 kritiserade FN:s tortyrkommitté USA för bland annat
förekomsten av hemliga fängelser utomlands och vaga riktlinjer för
förhörsmetoder av fängslade utlänningar utomlands. USA har inte
undertecknat eller ratificerat det fakultativa tilläggsprotokollet om
förebyggande av tortyr.
Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) undertecknades 1995, men har inte ratificerats. Den
möter hårt motstånd i senaten, där ett antal ledamöter anser att
konventionen inkräktar på familjens helgd och relationen mellan
föräldrar och barn. Konventionen reglerar förhållanden som i USA
ofta hamnar inom delstaternas eller kommunernas jurisdiktion.
I juli 2003 ratificerade senaten dock de två fakultativa
tilläggsprotokollen till barnkonventionen om skydd av barn i väpnade
konflikter och om handel med barn.
Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
har varken undertecknats eller ratificerats av USA, som däremot
anslutit sig till 1967 års tilläggsprotokoll om flyktingar.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, öppnades för
undertecknande under 2007.
USA deltog i arbetet med att ta fram konventionen men avser inte att
underteckna eller ratificera den. USA anser att tillräckligt skydd för
funktionshindrade finns i den amerikanska nationella lagstiftningen.
Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances, som också
öppnades för undertecknande under 2007, har varken undertecknats

eller ratificerats av USA. USA motiverar detta med missnöje över
konventionens slutliga form. Den främsta invändningen har att göra
med definitionen av brottet påtvingade försvinnanden som man menar
saknar en tillräckligt grad av uppsåt avförövaren. USA undertecknade
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen,
International Criminal Court (ICC), år 2000. Bushadministrationen
förklarade dock 2002 att den inte längre ansåg sig vara bunden av
underskriften. Den främsta amerikanska invändningen mot ICC har
varit att domstolen enligt Romstadgan kan ha jurisdiktion över
amerikaner, trots att USA inte är part.
USA har därför slutit så kallade artikel 98-avtal med ett hundratal
länder. Dessa avtal innebär att överlämnande av amerikanska
medborgare till domstolen förutsätter amerikanskt medgivande. Sedan
2002 har USA upphört med militärt samarbete med vissa länder som
inte har skrivit på ett artikel 98-avtal. I oktober 2006 hävdes delvis
detta förbud för 21 länder genom att militärt utbildningssamarbete
tilläts. Däremot kvarstår restriktionerna beträffande försäljning av
försvarsmateriel.
Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter
undertecknades 1977, men har inte ratificerats. Konventionen
innehåller många för USA problematiska element, till exempel att
mänskligt liv börjar vid befruktningen, vilket står i strid med rätten till
abort i USA, samt hårda skrivningar mot dödsstraffet.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot
tortyr
Ofrivilliga försvinnanden, utomrättsliga avrättningar, politiska mord
eller liknande förbrytelser kan inte anses förekomma. Beträffande

behandlingen av misstänkta terrorister, se vidare under punkt 5.
Amnesty International rapporterar kontinuerligt om problem med
polisbrutalitet i USA. Vissa minoritetsgrupper är mer utsatta än
befolkningen i stort. Justitiedepartementet har agerat för att tvinga
enskilda polisdistrikt, som uppvisat ett mönster av brutalt beteende, att
genomföra reformer. Amnesty har under 2007 kritiserat polisens bruk
av elpistoler . Enligt organisationen har användandet av dessa vapen
lett till flera dödsfall under året.
Justitiedepartementet meddelade i juni 2007 att en undersökning ska
genomföras om dessa dödsfall.
Amerikansk kriminalvård har en betoning på bestraffning och
straffsatserna är relativt höga. I juni 2006 satt 2 245 189 personer i
antingen federala, statliga eller lokala fängelser, vilket innebär en
ungefärlig ökning med 2,8 procent i jämförelse med mitten av 2005.
Minoriteter, särskilt den svarta befolkningen, är överrepresenterade i
fängelserna. Rättssystemets behandling av dessa grupper är därför en
uppmärksammad fråga.
2 381 ungdomsbrottslingar avtjänar livstidsstraff utan möjlighet till
villkorlig frigivning. 59 procent av dessa ungdomsbrottslingar är
förstagångsförbrytare.
Amnesty International och Human Rights Watch har sedan flera år
undersökt förhållandena vid Maximum Security Prisons (fängelser
med maximal säkerhet), där insynen uppges vara dålig och
övergreppen många. Till följd av uppmärksamheten har vissa fängelser
förändrat sina rutiner, till exempel vad gäller bruk av elpistoler.
Den 30 december 2005 undertecknade president Bush Detainee

Treatment Act.Den syftar dels till att förbjuda grym, inhuman och
förnedrande behandling av fångar utomlands, dels till att begränsa så
kallade illegala fiendekombattanters möjligheter att få sina fall
prövade i civil domstol. President Bush lade dock till ett signing
statement till lagen, det vill säga ett officiellt dokument som ger
presidenten rätt att tolka lagen i fråga. Det innebär i praktiken att
presidenten förbehåller sig rätten att förbise förbudet mot tortyr om
han anser att omständigheterna kräver det. I lagen Military
Commissions Act of 2006 (diskuteras mer ingående under avsnitt 5)
förbjuds användandet av förhörsmetoder som karakteriseras som
allvarliga brott enligt Genèvekonventionernas artikel 3.
En omdebatterad fråga under 2007 har varit om USA använder eller
har använt så kallad skendränkning vid förhör av terroristmisstänkta,
det vill säga en omstridd förhörsmetod som simulerar drunkning. Den
nye amerikanske justitieministern Michael Mukasey ville inte
uttryckligen fördöma metoden under förhör i kongressen, vilket
kritiserades av många kongressledamöter.I februari 2008 erkände CIAchefen Michael Hayden i ett kongressförhör att skendränkning använts
mot tre terroristmisstänkta fångar strax efter terroristattackerna den 11
september 2001. Metoden ska dock inte ha använts i något fall de
senaste fem åren.
En fältmanual för militären som uttryckligen förbjuder tortyr och
förnedrande behandling utkom under 2006. Manualen förbjuder de
typer av övergrepp som amerikanska soldater gjorde sig skyldiga till i
Abu Ghraib-fängelset i Irak under 2003.
I maj 2007 inbjöd USA FN:s särskilde rapportör om skyddet för
mänskliga rättigheter i förhållande till antiterrorisminsatser, Martin
Scheinin, att besöka fängelset på Guantanamo. Scheinin avstod dock

från besöket eftersom han inte skulle tillåtas träffa fångarna
personligen, vilket annars är praxis för denna typ av besök. I en
uppföljande rapport kritiserade Scheinin USA för att inte respektera
internationell rätt eftersom bevisföring som tillkommit genom tvång
skulle kunna användas i militärdomstolarna. Scheinin närvarade i
december 2007 vid ett förhör i en militärdomstol på Guantanamo Bay.
Besöket föranledde Scheinin att i FN:s råd för mänskliga rättigheter
kritiseramilitärdomstolarna för bristande rättssäkerhet. Han avböjde
även denna gång en inbjudan att besök själva fängelset, eftersom han
inte fick träffa fångarna personligen och utan bevakning.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet återinfördes i USA 1976 och finns för närvarande i 37 av
50 delstater. Federala avrättningar är också tillåtna, samt avrättning
efter dom i militärdomstol (ingen sådan har dock genomförts, även om
nio personer väntar på avrättning). Under 2006 avrättades 53 personer,
och under 2007 hade 42 personer avrättats fram till i september månad
(alla avrättningar i USA har därefter skjutits upp, se nedan). Den
delstat som oftast tillämpat dödsstraffet sedan 1976 är med stor
marginal Texas, som i augusti 2007 avrättade den 400:e personen
sedan dödsstraffet återinrättades, vilket bland andra EU beklagade i
en uppvaktning hos Texas guvernör. Efter Texas har Virginia,
Oklahoma, Missouri och Florida avrättat flest människor efter 1976.
Av de 37 delstater som för närvarande har dödstraff har fyra stater inte
genomfört någon avrättning sedan 1976. Ytterligare två stater, Idaho
och Wyoming, har inte utfört någon avrättning på över ett decennium.
New Jersey blev i december 2007 den första delstaten i USA att
genom lagstiftning röstat för att avskaffa dödsstraffet sedan detta
återinfördes 1976. Dödstraffet omvandlas i New Jersey till livstids
fängelse utan möjlighet till benådning.

Sedan 1976 har 22 män avrättats för brott begångna som minderåriga.
I mars 2005 beslutade Högsta domstolen i målet Roper v. Simmons att
dödstraff för ungdomsbrottslingar (de som var under 18 år då brottet
begicks) strider mot den amerikanska konstitutionen. EU uppvaktade i
detta fall amerikanska myndigheter för att få till stånd ett förbud mot
dödsstraff för ungdomsbrottslingar.
2006 kom medicinska rön som uppmärksammade flera dussin fall där
avrättning genom dödlig injektion gått fel och den dödsdömde upplevt
avsevärd smärta under avrättningen, vilken tagit alltför lång tid. Skälet
skulle ha varit en för låg dos smärtstillande medel i kombination med
det gift, kaliumklorid, som stannar hjärtat. Detta skulle strida mot det
konstitutionella förbudet mot grymma och ovanliga bestraffningar.
Dosen blandas av fängelsepersonal som inte är medicinskt utbildad,
eftersom det strider mot läkaretiken att delta i avrättningar.
Detta ledde till att bruket av dödliga injektioner ifrågasattes i ett
dussintal delstater. I september i år beslutade Högsta domstolen att
pröva om tillämpningen av dödliga injektioner strider mot
konstitutionen. Som en följd av beslutet har samtliga avrättningar i
USA sedan september 2007 skjutits upp tills vidare. Högsta domstolen
inledde en prövning av frågan i januari 2008.
År 2002 beslutade Högsta domstolen i målet Atkins v. Virginia att
avrättning av förståndshandikappade strider mot konstitutionens
förbud mot grymma och ovanliga bestraffningar. Flera utomstående
aktörer – bland andra EU – uppvaktade domstolen i ärendet. Frågan
om vem som är förståndshandikappad avgörs dock på delstatsnivå.
Under senare år har också dödstraff för psykiskt sjuka debatterats.
Högsta domstolen beslutade redan 1986 i fallet Ford v. Wainwright att

det konstitutionella förbudet mot grymma och ovanliga avrättningar
omfattar personer som är psykiskt sjuka. Domstolen tog dock inte
ställning till hur de enskilda delstaterna bör definiera psykisk sjukdom.
Enligt National Mental Health Organization tros mellan 5 och 10
procent av de dödsdömda ha psykiska störningar. EU protesterade
under 2006 mot en planerad avrättning av en person med
diagnostiserad psykisk sjukdom. Avrättningen är tills vidare
uppskjuten.
I en opinionsmätning från januari 2007 var 64 procent av befolkningen
positiva till dödsstraffet, förutsatt att den dömde gjort sig skyldig till
mord. Stödet har sjunkit sedan början av 90-talet, då det låg på 80
procent. Fortfarande anses dock stödet för dödsstraffet vara solitt, både
inomadministrationen, i kongressen och bland allmänheten, och det är
troligt att det blir kvar under överskådlig tid. Debatten förväntas
istället i första hand handla om att öka precisionen för när och hur
dödsstraff utdöms samt hur straffet ska verkställas.
USA röstade emot den resolution mot dödsstraffet som för första
gången sedan 1977 antogs av FN:s generalförsamling i november
2007.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Den terroristlagstiftning, USA Patriot Act of 2001, som antogs efter
terroristattackerna den 11 september 2001, har kritiserats av mänskliga
rättighetsorganisationer och i media. Lagen möjliggör bland annat att
utan domstolsbeslut frihetsberöva personer som anses utgöra ett hot
mot den nationella säkerheten. Den gripne har inte rätt till försvarare
eller till att få veta vilka brott han eller hon är misstänkt för. Vidare
tillåts myndigheterna att i vissa fall avlyssna samtal mellan advokat
och klient.

Lagen förnyades i mars 2006 efter en utdragen debatt i kongressen. I
den nya, något reviderade lagen, ges bland annat utökade möjligheter
att utdöma dödsstraff för terroristbrott. Vidare har möjligheten att
överklaga skälet för frihetsberövande, så kallad habeas corpus,
begränsats.
I slutet av 2005 framkom det att administrationen sedan 2001 använt
sig av ett hemligt program för att genomföra telefonavlyssning av
amerikanska medborgare utan domstolsbeslut. Avlyssningen skedde då
det fanns skäl att misstänka att någon av parterna hade kopplingar till
Al-Qaeda eller närstående grupper. Stark kritik riktades mot
programmet, inte minst för att administrationen valt att bortse från den
lagstiftning som redan existerar för denna typ av avlyssning. I augusti
2006 beslutade en federal domstol att programmet stred mot
konstitutionen.
Som ett led i kriget mot terrorismen beslutade president Bush i
november 2001 att upprätta särskilda militärtribunaler för de
terroristmisstänkta fångarna på militärbasen Guantanamo Bay.
Militärtribunalerna möttes av omfattande kritik, främst för att de inte
ansågs ge tillräckliga möjligheter för de åtalade att försvara sig eller att
överklaga sina domar.
I juni 2006 avgjorde Högsta domstolen det uppmärksammade målet
Hamdan v. Rumsfeld. Hamdan, som är terroristmisstänkt fånge på
Guantanamo, hade lämnat in en så kallad habeas corpus-ansökan till
en civil domstol eftersom han hävdade att den militärtribunal han
skulle ställas inför saknade laglig grund.
Högsta domstolen fastställde i målet att militärtribunalerna varken var
förenliga med Genèvekonventionerna eller med Uniform Code of

Military Justice. Högsta domstolen beslutade att administrationen
måste söka kongressens uttryckliga stöd för militärtribunalerna.
Kongressen antog följaktligen Military Commissions Act (MCA) under
hösten 2006. Lagen ger presidenten rätt att upprätta militärtribunaler i
syfte att rättsligt pröva utländska terroristmisstänkta i amerikanskt
förvar. Lagen innebär vidare att terroristmisstänkta fråntas möjligheten
att pröva sitt frihetsberövande i civil domstol enligt habeas corpusprincipen samt att definitionen av illegala fiendekombattanter vidgas
till att även omfatta utländska individer somavsiktligt understött
terroristorganisationer. Enligt lagen förbjuds också förhörsmetoder
som kan kategoriseras som allvarliga brott enligt
Genèvekonventionernas artikel 3. Bevismaterial som framkommit
genom grymma, ovanliga och omänskliga förhörsmetoder får heller
inte användas, förutsatt att materialet tillkommit efter år 2005. Lagen
har kritiserats av mänskliga rättighetsorganisationer och juridiska
experter, främst för att den tar bort överprövningsrätten samt för att
den vidgade definitionen av illegala fiendekombattanter kan innebära
att individer frihetsberövas på godtyckligagrunder.
I december 2007 tog Högsta domstolen åter upp frågan om habeas
corpus för Guantanamofångarna i fallen Boumediene v. Bush och Al
Odah v. U.S. Ett beslut i frågan väntas under våren 2008. Dessutom
pågår den prejudicerande rättsprocessen mot Omar Khadr,
terroristmisstänkt fånge på Guantanamo. I juni 2007 avfärdades åtalet
mot Khadr av en militärdomare, eftersom han hade klassificerats som
endast en ”fiendekombattant” och inte en ”illegal fiendekombattant”,
vilket enligt MCA är en förutsättning för att hans fall skaprövas av
militärdomstol. Åtalet har sedan åter hänvisats till militärdomstolarna,
som planerar att ta upp det under 2008 års första månader.

Totalt sett har cirka 760 utländska fångar suttit fängslade på
Guantanamo. I slutet av år 2007 återstod 290 fångar. Administrationen
vill lagföra så många som möjligt så snart det går, men som framgår
ovan återstår fortfarande frågetecken beträffande det juridiska
regelverket. President Bush har sagt att hans ambition är att stänga
Guantanamo, men ingen tidsram har givits för när så ska ske, var de
dömda ska avtjäna sina straff eller vart de frisläppta ska sändas i den
mån de riskerar repressalier i sina hemländer.

delstatsnivå. Det amerikanska domstolsväsendet har flera instanser för
överklagan. Advokatkåren är självständig i förhållande till
myndigheterna. Det finns inga skillnader mellan mäns och kvinnors
tillgång till rättsväsendet.

USA har de senaste åren kritiserats av bland andra Europarådet för
förekomsten av hemliga CIA-fängelser i andra delar av världen. I
sambandmed att den nya lagstiftningen om militärtribunalerna lades
fram medgav president Bush dessa fängelsers existens. Han uppgav att
CIA-fängelserna skulle ha stängts tills vidare i samband med att 14
terroristmisstänkta förflyttades till Guantanamo.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Den amerikanska yttrande- och mediafriheten är väl förankrad i den
federala konstitutionen (First Amendment) och i delstatliga
författningar. Media är oberoende och censur förekommer inte.

Rörelsefriheten för amerikanska medborgare är god. De är dock i
princip förhindrade att resa till Kuba. Denna bestämmelse skärptes
under 2004.
Dispens ges dock normalt till kubanskfödda amerikaner, journalister,
forskare, idrottsutövare med flera.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Delstatliga och federala domstolar åtnjuter självständighet i
förhållande till den exekutiva makten. Presidenten nominerar dock
domare till Högsta domstolen och federala distriktsdomstolar, vilket i
regel sker på basis av politiska preferenser. För att garantera domarnas
oberoende är utnämningarna på livstid. Utnämningar till Högsta
domstolen, liksom till alla federala domstolar på lägre nivå, ska
bekräftas av senaten. Motsvarande mekanismer finns på

7. Straffrihet
Det amerikanska rättssystemet är väl utvecklat och straffrihet får inte
förekomma.

Förenings-, församlings- och religionsfrihet råder, inklusive rätten att
ansluta sig till politiska och fackliga organisationer eller religiösa
samfund.
Arbetsgivarens oinskränkta rätt att anställa och avskeda personal
innebär dock att anslutning till fackförening i vissa fall motarbetas av
arbetsgivare. I skydd av yttrande- och föreningsfriheten tillåts även
rasistiska och statsfientliga organisationer. USA har ingen statsreligion.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
USA är en federation bestående av 50 delstater. Den amerikanska
konstitutionen föreskriver en maktdelning mellan den verkställande,
lagstiftande och dömande makten. Detta uppnås genom ett omfattande
system av ömsesidiga kontroller och balansmekanismer (checks and
balances). De federala myndigheterna ska enligt konstitutionen
handha utrikes-, försvars- och penningpolitik. För övriga frågor
ansvarar i princip delstaterna. Även delstaternas styrelseorgan är

föremål för en maktdelning och har liknande ömsesidiga
kontrollmekanismer.
Den amerikanska demokratin baseras på personval, men
inrikespolitikenpräglas likväl av motsättningarna mellan de två stora
politiska partierna, republikanerna och demokraterna. Nästan samtliga
kandidater till USA:s många valbara
ämbeten tillhör något av de två partierna. President väljs vart
fjärde år. Val till representanthuset och en tredjedel av senaten äger
rum vartannat år. Valdeltagandet var 61 procent i presidentvalet 2004.
Enligt en internationell undersökning är 30 procent av den
amerikanska befolkningen engagerad i valrörelsen genom exempelvis
deltagande i valmöten eller uppsättning av valaffischer.
Det finns inga formella skillnader mellan mäns och kvinnors valbarhet.
Dock är antalet valda kvinnor i toppolitiken lågt för ett utvecklat
industriland. I den nuvarande kongressen är antalet kvinnor 89 av
totalt 535 ledamöter, vilket är det högsta någonsin. Talman för
representanthuset, och därmed nummer tre isuccessionsordningen efter
presidenten och vicepresidenten, är för första gången en kvinna. Den
amerikanska regeringen har fyra kvinnliga medlemmar (av totalt 16,
inklusive vicepresidenten), på posterna som
transport-,arbetsmarknads-, utbildnings- och utrikesminister.
Politisk pluralism med flerpartisystem (i praktiken ett tvåpartisystem)
råder. Kostnaderna för valkampanjer har tenderat att öka de senaste
årtiondena. Storleken på de bidrag som företag och privatpersoner kan
ge direkt till valbara kandidater är begränsade enligt lag.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA
RÄTTIGHETER

10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering på basis av kön, hudfärg, religion eller politisk åsikt är
förbjuden. Minoritetsgrupper – särskilt svarta och latinamerikaner – är
dock överrepresenterade inom låglöneyrken. Arbetsrätten regleras,
bland annat genom Civil Rights Act från 1964 och Equal Pay Act från
1963. Uppföljningen av dessa lagar åligger U.S. Equal Employment
Opportunity Commission.
Arbetstiden är reglerad till 40 timmars arbetsvecka med lagstadgad rätt
till ett femtioprocentigt lönetillägg för tid utöver denna. Rätten till
övertidsersättning för löntagare i
arbetsledande ställning är dock begränsad. Den federala
minimilönen höjdes i juli 2007 med 70 cent till 5,85 USD per timme.
Minimilönen ska därefter höjas stegvis för att under sommaren 2009
uppgå till 7,25 USD per timme. Höjningen är den första på tio år. 29
delstater har lagreglerade minimilöner som ligger över den federala
nivån. Fackföreningar har lagstadgad rätt att verka men det är vanligt
att arbetsgivare försvårar facklig organisering. Avsaknaden av
lagstadgad anställningstrygghet, vilket innebär att arbetsgivaren kan
avskeda fackföreningsorganisatörer, är en av faktorerna som bidrar till
den låga organisationsgraden; 12,5 procent år 2005 (7,8 procent inom
den privata sektorn och 36,5 procent inom den offentliga).
Inga lagstadgade ledigheter med betalning för exempelvis semester
och sjukdom existerar. Ledigheter beslutas av arbetsgivaren eller
genom kollektivavtal. USA har inte ratificerat ILO-konventionerna nr
87 och nr 98 om organisations- och förhandlingsrätt. Strejkrätten är
beskuren genom lagstadgad rätt för arbetsgivaren att anställa
ersättningsarbetskraft under strejk.

Fackföreningsrörelsen har i dagsläget ett visst politiskt inflytande om
än försvagat. Tvångsarbete anses inte förekomma. Vad avser särskilda
gruppers situation på arbetsmarknaden hänvisas till avsnitt 14, 16, 17
och 19.
Föräldraförsäkringen regleras på federal nivå av Family Medical
Leave Act från 1993. Lagen täcker alla anställda i offentlig sektor,
samt anställda på företag med 50 anställda eller fler, och ger rätt till
upp till tolv veckors obetald ledighet i samband med barnafödsel eller
vård av sjuk familjemedlem.
USA har med hänvisning till uppdelningen i federal respektive
delstatlig lagstiftning hävdat vissa svårigheter att ratificera ILO:s
konventioner. Av deåtta så kallade Core Labour Standards har USA
ratificerat förbudet mot de värsta formerna av barnarbete (konvention
nr 182) och förbudet mot tvångsarbete (konvention nr 105).
Konventionen om icke-diskriminering i arbetslivet (nr 111) skulle mot
bakgrund av nuvarande lagstiftning kunna ratificeras, men så har inte
skett. USA har inte skickat in rapporter för år 2006 för konventionerna
nr 105 och nr 182.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Amerikansk hälsovård håller överlag hög standard. Hälsovården
bedrivs huvudsakligen i privat regi och finansieras genom privata
försäkringar hos den yrkesarbetande delen av befolkningen.
Pensionärer och funktionshindrade omfattas av en federalt finansierad
sjukförsäkring, Medicare, som omfattar ungefär 40 miljoner personer.
Medicare täcker kostnader för sjukvård, medan mediciner bekostas av
den enskilde. Ett federalt subventionssystem av mediciner finns inom
ramen för Medicare. För personer i de lägsta inkomstklasserna kan
sjukvård erhållas genom Medicaid som finansieras gemensamt via

federala och delstatliga budgetmedel. Medicaid omfattar cirka 44
miljoner personer. Medicare och Medicaid utgör 17 procent respektive
16 procent av den federala budgeten.
Många anställda erhåller sjukförsäkring genom sina arbetsgivare,
vilken finansieras via en kombination av egenavgifter och
arbetsgivaravgifter. De senaste årens kraftigt ökade premier har
inneburit att en ökad andel av premien och självriskskostnaden belastat
den enskilde.
I juli 2007 trädde en lag i kraft i delstaten Massachusetts som gör det
obligatoriskt för medborgarna att införskaffa en privat sjukförsäkring
innan utgången av 2007. Dessa kommer att vara kraftigt
subventionerade för personer med låga inkomster. Personer som inte
tecknar försäkring får betala en bötessumma. Massachusetts är den
första delstat som gör sjukförsäkring obligatorisk. Även delstaterna
Hawaii, Maine och Kalifornien har presenterat förslag för tillgång till
sjukvård för alla.
Av USA:s cirka 300 miljoner invånare saknar cirka 47 miljoner
sjukförsäkring. Siffran har stigit med 8,6 miljoner sedan år 2000. Även
oförsäkrade har dock rätt till grundläggande akutsjukvård
och förlossningsvård.
Ungefär 9 miljoner barn är oförsäkrade i USA. För familjer där
inkomsten är låg men ändå för hög för att kvalificera för Medicaid ,
finns ett delstatligt försäkringsprogram kallat SCHIP (State Children's
Health Insurance Program). 6,6 miljoner barn omfattades 2006 av
denna sjukförsäkring. Kongressen försökte under hösten 2007 att
expandera SCHIP genom att även tillåta familjer med något högre
inkomster att kvalificera sig för programmet. President Bush lade

dock in sitt veto mot förslaget med motiveringen att det var för
kostsamt samt att det var viktigast att fokusera på de fattigaste barnen.
12. Rätten till utbildning
Den grundläggande utbildningen på nio år är obligatorisk för alla barn
från 6 till 15 år. Därefter finns möjlighet till tre års gymnasieutbildning
(high school). Det finns både offentliga (avgiftsfria) och privata
(avgiftsbelagda) alternativ. Det privata skolsystemet håller i allmänhet
högre kvalitet än det offentliga, särskilt i de större städerna. Det
genomsnittliga antalet barn per lärare är också lägre i privata skolor.
Det förekommer inga skillnader mellan flickors och pojkars rätt till
utbildning eller mellan olika befolkningsgrupper.
Ifråga om högre utbildning finns både privata och delvis offentligt
finansierade alternativ. De mest prestigefyllda universiteten är privata
och avgifterna för enskilda studenter är höga. Olika typer av stipendier
används för att motverka social snedrekrytering. År 2004 var
utbildningssektorns totala andel av BNP 7,4procent.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
De allmänna livsvillkoren för majoriteten amerikaner är goda. USA:s
BNP per capita är betydligt högre än Sveriges. Den långa perioden av
ekonomisk tillväxt och reformer av välfärdspolitiken har haft ett
positivt inflytande på fattigdomstalen. Sedan 2000 har dock andelen av
befolkningen som hamnar under fattigdomsstrecket ökat från 11,3
procent till 12,6 procent år 2005, men sedan fallit igen till 12,3 procent
år 2006. Detta är en mindre andel av befolkningen än genomsnittet för
1980- och 90-talen. De ekonomiska framstegen har främst gynnat de
välbeställda och de ekonomiska klyftorna harökat.
USA har hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Den amerikanska

staten garanterar dock varken bostad eller arbete. Enligt vissa
beräkningar finns det ungefär 750 000 hemlösa personer varje natt.
Inom loppet av ett år sägs nära 3,5 miljoner personer vara hemlösa
under någon period. Hemlöshet drabbarpersoner i olika kategorier,
varav den snabbaste växande är familjer med barn, oftast unga ogifta
mödrar. Det finns studier som pekar på att antalet hemlösa ökat kraftigt
de senaste två decennierna.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Flera departement har avdelningar som bevakar kvinnofrågor.
Arbetsmarknadsdepartementets Women's Bureau kan nämnas särskilt.
År 2000 tillkom Trafficking Victims Protection Act för att bekämpa
mänskohandel, smuggling och exploatering av kvinnor och barn.
Sedan lagens tillkomst publicerar State Department en årsrapport,
Trafficking in Persons Report, vilken går igenom omkring 150 länders
agerande för att förhindra människohandel.
Administrationen arbetar aktivt med frågan om människohandel, både
nationellt och internationellt, och det finns en särskild ambassadör med
ansvar för dessa frågor.
Kvinnans politiska, ekonomiska och sociala ställning i USA har
successivt stärkts under de senaste årtiondena. Andelen kvinnor i
näringslivet, på höga offentliga poster och i den akademiska världen,
har ökat. (För kvinnors politiska inflytande, se avsnitt 9.)
59,4 procent av kvinnorna över 16 år ingår i den civila arbetskraften.
Löneklyftan mellan män och kvinnor minskar långsamt. 1979 tjänade
en kvinna i genomsnitt 62 procent av mannens lön, 2006 var

motsvarande siffra 81 procent. Kvinnors rätt till lika lön för lika arbete
skyddas bland annat genom Equal Pay Act från 1963.

Minoriteters och ursprungsbefolkningars rättigheter är väl skyddade i
lag. Det hindrar emellertid inte att vissa etniska grupper är ekonomiskt
och socialt marginaliserade, vilket är en omdebatterad fråga i USA.

I det omdiskuterade rättsfallet Roe v. Wade år 1973 beslutade Högsta
domstolen att abort är en konstitutionell rättighet i USA. Rätten till
abort är dock alltjämt en mycket omdebatterad och politiskt känslig
fråga. I praktiken råder restriktioner i aborträtten i flera delstater. I
mars 2006 röstades ett förbud mot abort, med undantag för om
moderns liv hotas, igenom i South Dakotas delstatskongress. I april
2007 upprätthöll Högsta domstolen i fallet Gonzales v. Carhart ett
federalt förbud mot så kallade "partial birth abortions". Trots att
denna metod används ytterst sällan har domslutet rönt stor uppmärksamhet och anses vara en seger för abortmotståndarna.

För att främja dessa gruppers ekonomiska och sociala framsteg
förekommer i vissa fall positiv särbehandling (Affirmative Action) på
offentliga arbetsplatser, vid intagning till offentligt finansierade
universitet eller vid offentlig upphandling. Detta system har under
senare år ifrågasatts allt starkare och flera delstater har avvecklat det. I
och med en uppmärksammad prövning i Högsta domstolen 2003
bekräftades universitetens rätt att behålla positiv särbehandling, samtidigt som tekniska aspekter i vissa antagningsförfaranden inte godtogs.

15. Barnets rättigheter
Barnets rättigheter respekteras i de flesta avseenden och garanteras
bland annat i National Child Protection Act från 1993. Det kan dock
noteras att USA inte ratificerat konventionen om barnets rättigheter (se
avsnitt 2).

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Respekten för homo-, bi- och transpersoners (HBT) rättigheter är i
stort sett god i USA. HBT-personers situation har under senare år fått
ökad uppmärksamhet. Flera mänskliga rättighetsgrupper verkar för att
förbättra det juridiska skyddet för HBT-personer.. Bland annat har man
stött lagstiftning om hatbrott, vilken har som syfte att göra våldsbrott,
motiverade av hudfärg, kön eller sexuell läggning, till federala brott.

Rekryteringsåldern till landets väpnade styrkor är 17 år.
Enligt Protect Act och Trafficking Victims Protection Reauthorization
Act riskerar amerikanska medborgare som utnyttjar barn sexuellt
utomlands upp till 30 års fängelse. Inom ramen för kampen mot
människohandel (se avsnitt 14) uppmärksammas barnens situation
särskilt.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och religiösa minoriteter samt urfolk
Ingen av statsmakten sanktionerad diskriminering förekommer.

Rätten att öppet visa sin sexuella läggning inom försvarsmakten är en
omdiskuterad fråga. Homosexuella personer inom det amerikanska
försvaret får enligt den så kallade don’t ask don’t tell-principen inte
öppet visa sin sexuella läggning utan att riskera avsked. Enligt uppgift
från Servicemembers Legal Defense Fund avskedades 612 personer
från det amerikanska försvaret under 2006 med grund i denna princip.
Amerikansk media har under 2007 uppmärksammat att USA:s
utrikesdepartement särbehandlar anställda med partners av samma kön
genom att dessa inte ges samma skydd och rättigheter som andra
familjemedlemmar vid utlandsstationering.

Frågan samkönade äktenskap har under de senaste åren varit en
uppmärksammad politisk fråga. Idag är Massachusetts den enda delstat
som erkänner äktenskap mellan personer av samma kön. Däremot
tillåter sju delstater och District of Columbia någon form av registrerat
partnerskap. Samtidigt har 20 delstater konstitutionella tillägg som
anger att äktenskap endast kan ingås mellan en man och en kvinna.
Vid folkomröstningar i november 2006 godkändes liknande tillägg i
ytterligare sex delstater. Arizona blev den enda delstaten där ett sådant
tillägg röstades ner. Det har även lagts flera förslag i kongressen för ett
federalt konstitutionellt tillägg för att förhindra samkönade äktenskap.
Ett sådant tillägg kommer dock sannolikt inte antasinom överskådlig
framtid, främst på grund av att definitionen av äktenskap
historiskt sätt är en delstatlig angelägenhet.
Under året har frågan varit uppe i domstol och lagstiftande
församlingar i flera delstater. New Jersey beslutade i slutet av 2006 att
införa vad som i Sverige närmast motsvaras av registrerat partnerskap.
Under 2007 har liknande beslut fattats genom lagändringar i
delstaterna Washington, New Hampshire och Oregon. I Maryland
valde delstatens Högsta domstol att försvara det rådande förbudet mot
samkönade äktenskap. Guvernören i New York lämnade i april 2007
förslag om att samkönade par ska få rätt att ingå äktenskap, vilket har
godkänts i delstatens representanthus och väntar på behandling i
delstatssenaten.

Discrimination Act har röstats igenom av representanthuset och ska
behandlas i senaten. Förslaget har dock kritiserats för att det inte
skyddar transpersoner. Från Vita Huset har det klargjorts att
presidenten sannolikt kommer lägga in sitt veto mot förslaget.
Sammanlagt 20 delstater samt District of Columbia har redan nu
lagstiftning som förbjuder diskriminering på grund av sexuell
läggning.
18. Flyktingars rättigheter
USA har inte anslutit sig till 1951 års konvention om flyktingars
rättsliga ställning. Enligt den amerikanska uppfattningen är den
närmast skriven för europeiska förhållanden vid tiden efter andra
världskriget. Däremot har USA anslutit sig till 1967 års protokoll till
ovan nämnda konvention.
USA är ett utpräglat immigrationsland, som lockar många flyktingar
och asylsökande. Under 2006 fick 1,26 miljoner personer permanent
uppehållstillstånd i USA. Under samma år togs drygt 41 000 personer
emot som flyktingar, och drygt 26 000 har fått asyl i USA.

I de flesta delstater har samkönade par möjlighet att adoptera barn.

En av de mest diskuterade frågorna i amerikansk politisk debatt, inte
minst inför presidentvalet 2008, är de tiotal miljoner invandrare som
befinner sig i landet utan legal status. Ett lagförslag som
administrationen våren 2007 lade till kongressen om att ge denna
grupp möjlighet att få legal status mötte stark kritik, även från delar av
det republikanska partiet, vilket resulterade i att förslaget röstades ner.

Inom arbetslivet finns fortfarande brister beträffande HBT-personers
rättigheter. Det saknas exempelvis federal lagstiftning som
uttryckligen förbjuder en arbetsgivare att avskeda en arbetstagare på
basis av sexuell läggning. Ett förslag om detta, Employment Non-

19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrade åtnjuter skydd mot diskriminering på
arbetsmarknaden genom en lag från 1990 (Americans with Disabilities
Act). Lagen föreskriver bland annat att offentliga lokaler, både

existerande och nya byggnader, liksom allmänna transportmedel ska
anpassas till funktionshindrade.
Enligt officiella källor kvarstår i praktiken stora skillnader mellan
funktionshindrade och icke-funktionshindrade beträffande bland annat
arbete, utbildning och inkomst. Knappt 22 procent av de
funktionshindrade mellan 18-64 år och som räknas som arbetsföra har
deltids- eller heltidsarbete. De funktionshindrade har också i
genomsnitt kortare utbildning och lägre årsinkomst.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns i USA ett stort antal mänskliga rättighetsorganisationer.
Dessa verkar helt fritt och har en icke obetydlig inverkan på
opinionsbildningen. Bland de större och mer välkända kan nämnas
American Civil Liberties Union, Amnesty International och Human
Rights Watch. En koalition av enskilda organisationer, National
Coalition to Abolish the Death Penalty, arbetar för att avskaffa
dödsstraffet. Lawyers Committee for Human Rights följer särskilt
rättssäkerhetssituationen efter terroristattentaten den 11 september
2001.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Flera FN-rapportörer om mänskliga rättigheter har besökt USA de
senaste åren. EU protesterar fortlöpande mot dödsstraffet i principiellt
viktiga fall (se avsnitt 4). Efterlevanden av folkrätt inklusive
mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism har under året
diskuterats i flera olika former mellan EU och USA. EU för också en
löpande dialog med amerikanska utrikesdepartementets rättschef om
folkrätten i kampen mot terrorism.

Latinamerika.

Mänskliga rättigheter i Mexiko 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Mexiko har under de senaste åren gjort betydande framsteg när det
gäller att värna om respekten för mänskliga rättigheter. Från att
tidigare ha förnekat interna problem med mänskliga rättigheter och
avfärdat kritik utifrån som en inblandning i interna angelägenheter, har
Mexiko under senare år välkomnat internationell granskning och
samarbete med FN och andra organisationer för att förbättra
situationen för mänskliga rättigheter i landet. Mexiko har också spelat
en ledande och konstruktiv roll i det internationella arbetet. Bland
annat bidrog man aktivt till bildandet av FN:s Råd för mänskliga
rättigheter, vars första ordförandeland var Mexiko.
En viktig impuls för den ökade respekten för mänskliga rättigheter
utgörs av den demokratiseringsprocess Mexiko har genomgått sedan
1990-talet och som kulminerade i presidentvalet 2000 då för första
gången en oppositionskandidat (Vicente Fox 2000-2006) från det
borgerliga PAN valdes till president. Fox efterträddes 2006 av Felipe
Calderón Hinojosa (PAN) efter ett ifrågasatt presidentval som dock av
oberoende observatörer betecknades som generellt korrekt genomfört.
Calderón har i uttalanden lovat att följa den inslagna vägen vad gäller
engagemanget för mänskliga rättigheter nationellt och internationellt.
Under året har kritiker dock ifrågasatt denna ambition och hur den
rimmar med den starka prioritering som säkerhetsfrågor och
brottsbekämpning har getts av den nya presidenten. Oberoende
organisationer kritiserar regeringen för att den ökade militariseringen i
vissa delar banar vägen för onödig vålds-användning och godtyckliga
arresteringar. Regeringen å sin sida menar att den ökade

militariseringen är en förutsättning för att minska det upptrappade
våldet och den ökade kriminaliteten vilket på sikt skulle kunna leda till
ett bättre försvar av de mänskliga rättigheterna.
Trots en överlag positiv grundtrend på området mänskliga rättigheter
under senare år, framförallt vad gäller lagstiftning och inrättandet av
olika institutioner för mänskliga rättigheter kvarstår i praktiken
tillkortakommanden på en rad områden. Dessa bottnar bland annat i
bristande rättsäkerhet och förekomst av straffrihet. Underliggande
problem såsom korruption, begränsad insyn och brister i utbildning
inom polis- och rättsväsendet ligger bakom de mest svårartade och
ihållande människorättsproblemen. Bland dessa rapporteras
förekomsten av tortyr, övervåld och godtyckliga frihetsberövanden av
polis, bristfällig likhet inför lagen och undermåliga
rättegångsförfaranden. Olika former av våld mot kvinnor och inom
familjen utgör ett allvarligt problem. Det finns en oroande trend vad
gäller hotelser och dödliga attacker mot journalister som står i direkt
samband med det allvarliga säkerhetsproblem den organiserade
kriminaliteten utgör. Även iögonfallande inkomstklyftor, i realiteten
ojämlik tillgång till utbildning, rimliga inkomstmöjligheter och sociala
trygghetssystem samt stora skillnader i regional utvecklingsnivå, anses
utgöra bakomliggande orsaker och strukturella hinder för värnandet av
mänskliga rättigheter. Internationellt uppmärksammade fall, såsom de
påstådda polisövergreppen i Atenco och Oaxaca och situationen med
kvinnomorden i Cuidad Juarez och andra orter, har fortsättningsvis
varit aktuella under året.
Till den långsiktigt positiva utvecklingen vad gäller respekten för
mänskliga rättigheter i Mexiko hör institutionella förbättringar i syfte
att främja arbetet med mänskliga rättigheter. Ombudsmannasystemet
för mänskliga rättigheter i Mexiko har stärkts och inom flera

ministerier och myndigheter har särskilda enheter för mänskliga
rättigheter upprättats. Positiva lagstiftningsförändringar och ansatser
till reformer inom rättsväsendet har på börjats. Dödsstraffet – som inte
tillämpats sedan 1961 – avskaffades formellt 2005. Utbildning för
myndighetspersonal om mänskliga rättigheter ges högre prioritet.
Sedan 2001 har FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter
(UNHCHR) ett kontor i Mexiko City. Genom det tekniska samarbetet
mellan Mexiko och UNHCR har man bland annat lagt grunden till en
nationell handlingsstrategi för mänskliga rättigheter som till delar
baseras på den diagnos som UNHCHR gjorde över situationen i
Mexiko 2003. Internt ökar medvetenheten om mänskliga rättigheter
och demokrati. Media och det civila samhället granskar myndigheterna
och försöker påverka och skapa opinion i dessa frågor.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna
om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer.
Mexiko har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR),
ratificerades 1981. Mexiko ratificerade det första tilläggsprotokollet
om enskild klagorätt 2002 och det andra tilläggsprotokollet om
avskaffandet av dödsstraff ratificerades den 26 september 2007.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
(ICESCR) ratificerades 1981.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
(CERD) ratificerades 1975.
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor (CEDAW) ratificerades 1981 och dess protokoll om enskild
klagorätt ratificerades 2002.

- Konventionen mot tortyr (CAT) ratificerades 1986. Det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr ratificerades 2005.
- Konventionen om barnets rättigheter (CRC) ratificerades 1990, samt
dess två protokoll om barn i väpnade konflikter och om handel med
barn, barnprostitution och barnpornografi ratificerades 2002.
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder
undertecknandes av Mexiko i mars och ratificerades i december 2007.
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden med tilläggsprotokoll
undertecknades den 6 februari 2007.
- Flyktingkonventionen samt det tillhörande protokollet från 1967
ratificerades båda den 7 juni 2000. Romstadgan för Internationella
brottmålsdomstolen (ICC) ratificerades 2005.
- Amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter 1981 samt
tilläggsprotokollet om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
ratificerades 1996.
Återrapportering till FN:s konventionskommittéer uppfylls i huvudsak,
dock med eftersläpning till vissa kommittéer. För närvarande är fem
rapporter försenade.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot
tortyr
Så vitt är allmänt känt finns inga belägg för att regeringen skulle ligga
bakom politiskt motiverande mord. Inga utomrättsliga, summariska
och godtyckliga avrättningar har rapporterats under året. Militär och
polis har dock i och utanför tjänsten varit inblandade i dödandet av
civilpersoner, huvudsakligen kopplat till säkerhetsinsatser mot den
organiserade brottsligheten.
Politiskt motiverande försvinnanden förekommer generellt inte.

Emellertid har enskilda polismän, särskilt på lokal nivå men också
bland federal polis, belagts med inblandning i kidnappningsfall.
Kidnappning och andra former av organiserad brottslighet utgör
växande problem i Mexiko.
Ett ouppklarat fall av försvinnanden som har rönt stor uppmärksamhet
under året berör Gabriel Alberto Cruz Sanchez och Andrés Reyes
Amaya som sedan den 25 maj rapporteras försvunna i Oaxaca stad.
Cruz och Reyes uppges vara medlemmar av den väpnade
gerillagruppen EPR som vid flera tillfällen under året har genomfört
sprängattentat mot oljeledningar på olika platser i landet. Vid
upprepade tillfällen har EPR anklagat myndigheterna ligga bakom
försvinnandet, vilket förnekas av såväl den federala regeringen som av
delstatliga myndigheter i Oaxaca.
Enligt bland andra Amnesty International är bruket av tortyr i syfte att
framtvinga brottsbekännelser utbrett i Mexiko. Mänskliga rättighetsorganisationer påtalar även ett bristande engagemang från den federala
regeringens sida för att förhindra eller straffa dessa övergrepp.
Det kvarstår allvarliga anklagelser om omfattande övervåld och
övergrepp av polis i samband med de insatser som genomfördes 2006
för att stävja oroligheter dels i staden San Salvador Atenco (delstaten
Mexico), dels i Oaxaca stad. I båda fallen har delstatliga och federala
myndigheter kritiserats av den nationella kommissionen för mänskliga
rättigheter (CNDH) för bland annat överdrivet bruk av våld, sexuella
övergrepp och även tortyr. Dessa fall är för närvarande under
utredning, men det finns oro att de framförda anklagelserna om brott
mot de mänskliga rättigheterna inte kommer att utredas opartiskt och
fullständigt. Vad gäller händelserna i Atenco har Ministeriet för

offentlig säkerhet (SSP) förnekat anklagelserna som görs av CNDH
och man har hittills inte accepterat dess rekommendationer i detta fall.
I maj 2007 utfärdade CNDH en rekommendation (15/2007) angående
situationen i Oaxaca som identifierar en serie av kränkningar av
mänskliga rättigheter av delstatliga och federala myndigheter,
inklusive flera fall av misshandel och tortyr, godtyckliga och olaga
frihetsberövanden, övervåld och brister i rättsäkerheten.
Rekommendationen kritiserar också delstats-myndigheterna för att
tidvis ha frångått sin skyldighet att upprätthålla den allmäna ordningen
och rättssäkerheten.
Både händelserna i Atenco och Oaxaca har rönt stor internationell
uppmärk-samhet och föranlett ett antal besök till Mexiko från olika
internationella mänskiga rättighets-organisationer. I augusti
genomförde också lokala EU-representanter ett besök i Oaxaca stad
och förde samtal med såväl organisationer på plats som representanter
för delstatsregeringen. Det förutses att den högsta domstolen kommer
att behandla fallen Atenco och Oaxaca under 2008.
Den mexikanska kriminalvården är av undermålig standard och ofta
utnyttjad långt över sin kapacitet. Interner som saknar materiella
resurser är ofta beroende av ekonomiskt och materiellt stöd från
anhöriga. I många fall utgår också grov organiserad brottslighet från
de mexikanska fängelserna. Enligt andra rapporter från CNDH råder
ofta maffialiknande strukturer vilket bland annat innebär att
privilegierade interner styr förehavandena i fängelserna och de övriga
internernas liv. Personal i fängelsemyndigheter har anklagats för
korruption och delaktighet i dessa olagliga strukturer

I en aktuell utvärdering gjord av CNDH konstateras en marginell
förbättring under året av situationen i de mexikanska fängelserna.
4. Dödsstraff
Dödstraff – som inte verkställts sedan 1961 - avskaffades i mexikansk
lagstiftning den 21 april 2005. Landets kongress beslutade enhälligt att
dödsstraffet skulle ersättas med fängelsestraff om 30 till 60 år.
Viktigt i sammanhanget är att det finns ett femtiotal mexikanska
medborgare dömda till döden i USA. Den mexikanska regeringen har
hävdat att dessas konsulära rättigheter inte har respekterats. Ett
uppmärksammat domslut från den Internationella domstolen i Haag i
mars 2004 gav Mexiko rätt i frågan. Domstolen menade att USA inte
hade levt upp till Wienkonventionen om konsulära förbindelser och
ålade USA:s regering att se över de dåvarande 51 fall (numera 54) av
dödsdömda mexikanska medborgare i landet.
Mexiko tillhör de länder som kan beräknas stödja insatser i
internationella fora mot dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Mexikansk polis har anklagats för godtyckliga frihetsberövanden, inte
sällan i samband med jordkonflikter, demonstrationer och strejker i de
minst utvecklade delstaterna.
Det mexikanska rättsväsendet medger förebyggande fängsligt förvar
(sk arraigo) vilket innebär att möjliga brottsmisstänkta under vissa
omständigheter kan frihetsberövas medan brottsundersökning pågår
men ingen allvarlig bevisning ännu föreligger. Detta förfarande har
upprepat utsatts för kritik från människorättsorganisationer.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Den bristfälliga respekten för mänskliga rättigheter i Mexiko tillskrivs
ofta den otillräckliga rättssäkerheten och den utbredda förekomsten av
korruption och straffrihet. Det mexikanska rättsväsendet är formellt
självständigt men anses dock i många avseenden vara ineffektivt,
otidsenligt och till viss del korrupt. Presidenten och guvernörerna utser
domarna, vilket anses ge upphov till korruption då politiska intressen
kan få betydelse.
Rättsprocesserna kännetecknas ofta av bristande genomlysning och
utsatthet för korruption. Lika tillgång till opartisk rättsprövning
kringskärs i realiteten av dessa tillkortakommanden. Ekonomiska
resurser blir i praktiken mycket utslagsgivande för kvaliteten och
tillgången till korrekt rättskydd. Snarare kan det vara så att
resursstarka individer eller juridiska personer har möjlighet att avvärja
att eventuellt ofördelaktiga domslut vinner laga kraft genom ständiga
och utdragna överklagandeprocesser.
Ansatser att reformera det mexikanska rättväsendet har påbörjats. En
rättsreform som bland annat. avser att införa muntliga
rättegångsförhandlingar, principen att en person betraktas som
oskyldig innan den dömts som skyldig och att förstärka systemet med
offentliga försvarare antogs i slutet av året. Även om reformen allmänt
välkomnas som en välbehövd modernisering av rättsväsendet har
kritik yttrats över andra delar av detta reformpaket som också utökar
polis- och åklagarmyndigheternas befogenheter. Polisen ska bland
annat. ges rätt att under vissa omständigheter genomföra husrannsakan
utan domstolsorder och bandinspelningar från telefonavlyssningar ska
kunna accepteras som bevismaterial i rättegångar. Dessa förändringar
har motiverats av det hot som den organiserade brottsligheten utgör
men från det civila samhället har man varnat för att utökningen av

myndigheternas befogenheter kan leda till överdriven statlig kontroll
och inskränka medborgerliga fri- och rättigheter. En annan kritiserad
del av reformen är avsikten att ge grundlags-status till den redan idag
existerande legala möjligheten att kunna frihetsberöva människor
under viss tid i rent preventivt syfte (se också punkt 5).
Det mexikanska polisväsendet anses allmänt lida av allvarliga
korruptions-problem. Inte sällan förekommer anklagelser om samröre
mellan polis och organiserad brottslighet, i synnerhet inom
narkotikahanteringen. Graden av korruptionen inom polis och andra
myndigheter anses vara högre på lokal och delstatlig nivå.
Det finns ett ombudsmannasystem för mänskliga rättigheter i Mexiko
dit enskilda medborgare kan vända sig för att anmäla brott mot
mänskliga rättigheter. Det består av den Nationella kommissionen för
mänskliga rättigheter (CNDH) på federal nivå och 32 kommissioner
på delstatlig nivå. De olika delstatskommissionerna åtnjuter en
varierande grad av självständighet i förhållande till respektive
delstatsregering. CNDH är en formellt autonom offentlig organisation
som ansvarar för att bevaka, främja och sprida information om de
mänskliga rättigheterna. CNDH tar emot och undersöker uppgifter och
anmälningar om överträdelser samt utfärdar rekommendationer med
anledning av klagomålen. CNDH:s arbete är allmänt respekterat och
regeringen följer i regel dess rekommendationer. Det har dock
förekommit viss kritik. Bland annat. menar kritiker att CNDH:s
resultat inte alltid står i proportion till de resurser som kommissionen
har till sitt förfogande; CNDH är den människorättsorganisation som
har störst budget i världen.
Ett viktigt steg för att förbättra öppenheten mellan myndigheter och
medborgare var införandet av en transparenslagstiftning 2002. Denna

lag förskriver att regeringen, kongressen och de federala
myndigheterna i princip skall lämna ut offentliga handlingar till
medborgarna.
7. Straffrihet
Förekomsten av straffrihet i kombination med brister i rättsäkerheten
anses vara en av de viktigaste bakomliggande orsakerna till att brott
mot de mänskliga rättigheterna förekommer i Mexiko. Det
förekommer att mexikanska domstolar underlåter att lagföra och
bestraffa brott begångna av myndighetsrepresentanter. Förekomsten av
straffrihet undergräver tilliten till och förtroendet för myndigheternas
åtagande att värna om reell likhet inför lagen och förbättrad respekt för
mänskliga rättigheter.
Med syftet att utreda brott mot mänskliga rättigheter begångna under
tidigare regeringar, särskilt relaterade till perioden för det så kallade
smutsiga kriget under 1960-, 70- och 80-talen tillsattes är en särskild
åklagarmyndighet, Femospp (TFiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado)T av Foxregeringen 2002. Femospp
har dock kritiserats för att inte ha ingripit tillräckligt kraftfullt för att
utreda anklagelser om brott mot politiskt oppositionella och i
synnerhet de över 500 fall av rapporterade försvunna under denna
period. I brist av konkreta resultat lades Femospp ner 2006.
Framförallt militärer anses åtnjuta straffrihet.. Anledningen till att
främst militär personal åtnjuter straffrihet är att deras fall tas upp i
militärdomstolar där utredningar visserligen startas men ofta läggs ner
lika snabbt. Enligt FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i
Mexiko beror detta på bristande transparens, effektivitet och
kompetens, särskilt på regionnivå. Människorätts-organisationer har
påpekat att det är hög tid för Mexiko att verkställa de upprepade

uppmaningarna från FN och människorättsorganisationer som kräver
begränsningar i den militära domsrätten och att brott mot mänskliga
rättigheter begångna av militärer mot civila i stället bör utredas av
civila domstolar.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
I Mexiko föreligger inga formella begränsningar vad gäller yttrande-,
tryck-, förenings-, församlings- och religionsfrihet eller rätten att
ansluta sig till politiska och fackliga organisationer.

Under året har det förekommit rapporter om övergrepp av militärer
mot urfolkssamhällen. Ett särskilt uppmärksammat fall har varit
utredningen av dödsfallet av den 73-åriga indiankvinnan Ernestina
Ascencio Rosario i delstaten Veracruz. Anklagelser har gjort gällande
att Ascencio har varit offer för våldtäkt och annat sexuellt våld
begångna av en grupp soldater. Samtidigt har andra undersökningar
pekat på möjliga naturliga förklaringar till hennes död, bland annat att
hon skulle ha lidit av en allvarlig inre infektion. Fallet kännetecknas av
en hög grad av oklarhet och bristande genomlysning och har gett
upphov till förnyad kritik av förekomsten av straffrihet som det interna
militära rättsväsendet anses föra med sig.

Människorättsorganisationer vittnar om att debattklimatet förbättrats
under senare år och särskilt den mexikanska huvudstadspressen har
utvecklats till en frispråkig kritiker och aktiv förespråkare när det
gäller att påtala oförrätter eller missförhållanden. Det höga straffvärdet
som mexikansk lagstiftningen har utmätt vad gäller förtalsbrott har,
trots denna positiva utveckling, troligen haft en hämmande inverkan
på yttrandefriheten. Därför har avkriminaliseringen på federal nivå av
bland annat ärekränkning, förolämpning och förtal i april 2007
betecknats som ett viktigt steg framåt för det reella utövandet av
pressfrihet. Motsvarande reformer av pressfrihetslagarna på regional
nivå kvarstår dock fortfarande hos en majoritet av delstaterna.

Den 22 december var det tio år sedan massakern i Acteal i Chiapas då
45 medlemmar av tzotzilstammen blev dödade av beväpnade förövare,
sannolikt tillhörande en paramilitär grupp. Tioårsmarkeringen har gett
fallet förnyad uppmärksamhet och allvarliga anklagelser har förts fram
mot dåvarande myndigheter på federal, delstatlig och militär nivå.
Myndigheterna anklagas för alltifrån underlåtenhet till direkt
inblandning i massakern. Vidare framhålls att både undersökningar
och rättsprocesser har varit otillräckliga eller direkt felaktiga. Det
påstås att oskyldiga är dömda och fortfarande sitter fängslade medan
de egentligen ansvariga för dådet förblir ostraffade. En särskild
kommission har nyligen tillsatts för att granska omständigheterna
kring Actealmassakern. Fallet är också i process att prövas om det kan
accepteras av den Inter-amerikanska människorättskommissionen
(IACHR).

Framstegen vad gäller yttrandefriheten undergrävs dock av det höga
antalet journalistmord. Enligt organisationen "Reportrar Utan Gränser"
var Mexiko med nio dödade journalister under 2006 det land i världen
– näst Irak - i vilket flest journalister dödades på grund av sin
yrkesutövning. Under 2007 har två journalister och fyra andra
medarbetare inom media mördats i Mexiko. Sedan 2000 har totalt 32
journalister bragts om livet och sju rapporteras saknade. Majoriteten
av de journalister som har mördats uppges i sin rapportering ha varit
inriktade mot narkotika- eller annan organiserad brottslighet.
Den federala regeringen har förklarat sig medveten om situationens
allvar vad gäller pressfrihet och skydd för journalister. President
Calderon har i uttalanden framfört att brott mot journalister ska
behandlas inom ramen för federal lagstiftning och därmed ges en

högre dignitet. En särskild åklagar-myndighet Feadp (Fiscalía Especial
par la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas) för den här
typen av brott mot journalister skapades 2006. En allmän uppfattning
är emellertid att Feadp:s hittillsvarande insatser för att öka skyddet för
journalister eller att undersöka och lagföra den här typen av brott inte
har levt upp till förväntningarna. Som uppföljning av det uppmärksammade fallet med journalisten och människorättsaktivisten Lydia Cacho,
har den högsta domstolen i ett beslut från november inte kunnat
konstatera att Cachos ”individuella rättigheter” grovt skulle ha kränkts
i samband med händelserna i slutet av 2005 då hon frihetsberövades i
sin hemort Cancun och fördes till Puebla där hon under oklara
omständigheter kvarhölls av denna delstats myndigheter. Den högsta
domstolen kunde inte heller påvisa att guvernören i Puebla, Mario
Morin, skulle ha konspirerat mot Cacho tillsammans med en av de
utpekade huvudmännen bakom en pedofil- och barnpornografiliga.
Domstolen avvisade därmed den allmänt vedertagna uppfattningen att
det skedda var en iscensatt komplott innehållande såväl fysiska hot
som juridisk förföljelse i syfte att få Cacho att bland annat dra tillbaka
sina utpekanden av en av huvudmännen bakom en pedofil- och
barnpornografiliga med bas i Cancun i sydöstra Mexiko.
Beslutet som togs med minsta möjliga majoritet inom domstolen har
kritiserats starkt av det civila samhället och betraktas som ett bakslag
både vad gäller pressfrihet som i kampen mot straffrihet och
maktmissbruk.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I juli 2006 valdes Felipe Calderón Hinojosa från det regerande partiet
PAN (Partido de Acción Nacional) till president i Mexiko i ett val med
knapp marginal. Den förlorande vänsteroppositionen har fört fram
anklagelser om valfusk men oberoende observatörer har betecknat

valet som generellt korrekt genomfört.
Calderón har i uttalanden lovat att följa den inslagna vägen vad gäller
engagemanget för de mänskliga rättigheter nationellt och
internationellt. Kritiker menar dock att regeringen hittills inte har levt
upp till dessa uttalade positiva avsikter. Detta har dels med att göra
med den höga prioritet som bekämpandet av organiserad brottslighet
har getts. Vidare menar man att det finns en påtaglig avoghet från
regeringens sida att i tillräcklig grad inkludera det civila samhället i
utformandet och genomförandet av politiken för mänsklig rättigheter.
Mexiko är en federal republik, bestående av 31 delstater samt
huvudstads-området, Distrito Federal. I varje delstat sitter en guvernör
med en mandattid på sex år. Formellt har delstaterna långtgående
självstyre, men i praktiken har styret varit centraliserat till den federala
presidentmakten. Senare års demokratisering har dock medfört ett ökat
självbestämmande på delstatlig nivå i takt med att en högre grad av
reell maktdelning har vuxit fram. President-makten fortsätter dock att
ha ett omfattande inflytande. Presidenten, som även är regeringschef
och överbefälhavare, väljs på sex år utan möjlighet till omval. Den
lagstiftande kongressen består av två kamrar, senaten och deputeradekammaren. Senatens 128 ledamöter väljs med sex års mandat och
deputerade-kammarens 500 ledamöter väljs vart tredje år i en
blandning av majoritetsval och proportionella val. Direkt omval är inte
möjligt. En kongressledamot kan dock omväljas efter ett uppehåll på
minst en mandatperiod.
Det råder ingen formell skillnad mellan kvinnors och mäns valbarhet.
Få kvinnor har dock en framskjuten plats i mexikansk politik. Av
regeringens 20 ledamöter återfinns fyra kvinnor, däribland
utrikesministern. Sedan hösten är deputeradekammarens ordförande

för första gången en kvinna. I mars valdes för första gången en
kvinnlig ordförande för ett större politiskt parti, PRI.
Av kongressens totalt 628 medlemmar är för närvarande 136 kvinnor
(knappt 22 procent), vilket innebär en ökning från den förra
mandatperioden (2000-2006), då antalet var 107. På lokal nivå är det
kvinnliga deltagandet i politiken betydligt lägre; inom
kommunpolitiken är bara tre procent kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA
RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Diskriminering i arbetslivet på grund av kön, hudfärg, religion eller
politisk tillhörighet är olaglig. I praktiken måste dock konstateras att
åtskillnader förekommer i arbetslivet liksom i samhället i stort, oftast
på grundval av social härkomst och etnisk tillhörighet.
Relativt låga officiella arbetslöshetstal (cirka 3-4 procent) döljer
omfattande arbetslöshets- och undersysselsättningsproblem (cirka 25
procent). Den informella sektorn (cirka 30 procent av BNP) spelar en
väsentlig roll i ekonomin och på arbetsmarknaden, i synnerhet för de
mest marginaliserade delarna av befolkningen. Arbetstillfällen inom
den informella sektorn ökar snabbt och enligt uppgift arbetar runt 20
miljoner av de cirka 45 miljoner sysselsatta mexikaner inom denna
sektor. Ökning beror främst på en otillräcklig sysselsättningstillväxt
inom den formella sektorn i kombination med det ökande antalet
ungdomar som varje år söker sig till arbetsmarknaden. Den fortsatta
höga arbetskraftsutvandringen till i huvudsak USA är en indikation på
bristande inkomstmöjligheter i Mexiko.
Minimilönen i Mexiko City är för närvarande knappt 53 pesos (knappt

5 USD) om dagen, vilket är långt ifrån tillräckligt för att komma i
närheten av en rimlig levnadsstandard. En industriarbetare kan tjäna
3-4 gånger minimilönen. En städerska eller vaktpersonal tjänar ungefär
3 000-4 000 pesos (300-400 USD) i månaden. Långa arbetsdagar är
vanliga och arbetsveckan är oftast sex dagar.
Rätten att organisera sig fackligt är inskriven i konstitutionen. Ungefär
25 procent av den totala arbetskraften är fackligt ansluten. Den
mexikanska fackföreningsrörelsen anses relativt välutvecklad. Dess
legitimitet och effektivi-tet har under senare års demokratisering dock
alltmer kommit att ifrågasättas. Många av de dominerande
fackföreningarna anklagas för korruption och bristande intern
demokrati och representativitet. Fackföreningsledningarna kritiseras
för att underordna sig politiska eller ekonomiska intressen på
bekostnad av fackföreningsmedlemmarna. De officiellt erkända
fackföre-ningarna kvarstår till stor del under politisk inflytande och
kritiseras ofta för att förhindra upprättandet av självständiga
fackföreningar eller för att driva igenom beslut från företagsledningar
eller från politiskt håll. Brott begångna av dessa fackföreningar eller
deras ledarskap utreds sällan.
Generellt respekteras egendomsrätten även om det förekommer
ifrågasatta och till och med olagliga övertaganden av egendomar.
Mexiko har ratificerat sex av ILO: s åtta centrala konventioner om
mänskliga rättigheter. De konventioner som ännu inte är ratificerade är
nr. 98 om föreningsfrihet och förhandlingsfrihet och nr. 138 om
minimiålder under förbud mot barnarbete.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Den utbredda fattigdomen och den ojämlika inkomstfördelningen
utgör en stor utmaning för Mexiko, också vad gäller rätten till bästa

uppnåeliga hälsa. En an de huvudsakliga strukturella problemen är den
bristande täckningen inom socialförsäkringssystemen.
Socialförsäkringsskyddet är främst kopplat till anställning och täcker
bara formellt anställda inom den privata och offentliga sektorn givet
att försäkringsavgifterna betalas in. 43 procent av befolkningen (2004)
omfattas av denna form av socialförsäkringsskydd. Övriga får vända
sig hälsoministeriets sjuk- och hälsovård eller betala för privat vård.
Den välbeställda delen av befolkningen utnyttjar i hög grad privat
sjukvård av hög standard. Tillgång till adekvat sjuk- och hälsovård är
generellt sämre på landsbygden och hos ursprungsbefolkningen.
Mexiko har dock under senare år satsat mer på social- och
hälsovårdsutgifter. Med ett relativt nytt socialförsäkringsprogram
(Seguro social) som är i färd med att utökas, förväntar man att fram till
2010 kunna ge hela befolkningen tillgång till sjukförsäkring. Särskilda
bidragsprogram finns för de mest utsatta familjerna. Planer har förts
fram på en förbättrad hälsovård; framför allt när det gäller barn- och
mödravård.
Hälsovårdsutgifter och tillgången till sjuk- och hälsovård i Mexiko är
låg i ett OECD-perspektiv. Hälsovårdsutgifterna utgör 6,4 procent av
Mexikos BNP (2005). Detta är lägre än OECD: s snitt på 9 procent
vilket innebär att Mexiko hamnar bland de länder i OECD som lägger
minst resurser på sjukvård. I absoluta termer är hälsovårdsutgifterna
med 675 USD per capita näst lägst inom OECD. Den offentliga
andelen av hälsovårdsutgifterna är med drygt 45 procent är betydligt
under OECD-snittet (72.5 procent). Tillgången på läkare har ökat med
50 procent under de senaste 15 åren men utgör fortfarande lite drygt
hälften av OECD-snitttet.
Medellivslängden har ökat kraftigt under de senaste årtiondena men

ligger med 75.5 år ca tre år under OECD-snittet. Barnadödligheten är
18.8 döda per 1 000 födda är hög i ett OECD-perspektiv men är nu
mer än fyra gånger mindre än 1970. Potentiella ohälsorisker är
betydande med höga och stigande andelar rökare (26.4 procent av
befolkningen) och överviktiga (30 procent).
12. Rätten till utbildning
Grundutbildning (nio år, skolstart vid sju års ålder) är obligatorisk och
tillgänglig för alla utan kostnad. I princip förkommer ingen
diskriminering vad gäller tillgången till grundutbildning. Sociala och
ekonomiska omständigheter och regionala skillnader försvårar dock
för marginaliserade grupper att fullt ut kunna få tillgång till
utbildningssystemet. Detta gäller särskilt för barn i otillgängliga
landbygdsregioner och med urbefolkningstillhörighet. Bland dessa
grupper är det vanligt barnen tidigt börjar arbeta och därför inte
fullföljer den obligatoriska skolgången.
Ökade resurser satsas på utbildningsväsendet. 6.4 procent av BNP
(2004) går till utbildning vilket överstiger OECD-ländernas snitt.
Utbildningssystemet i Mexiko står emellertid inför en rad utmaningar.
Dels är både utbildningsnivån och andelen gymnasiestuderande låga i
förhållande till motsvarande övre medelinkomstländer och även i
förhållande till vissa länder i Latinamerika. Även kvaliteten i
utbildningssystemet släpar efter många motsvarande länder. Resultaten
i den internationella elevutvärderingen PISA var de lägsta inom
OECD.
Den högre utbildningen är generellt av hög klass och jämförbar med
andra övre medelinkomstländer i OECD. Detta faktum återspeglar en
ojämlik tillgång till utbildning. Högre utbildning prioriteras och
subventioneras högt i förhållande till grundutbildning. Även om

skillnaden mellan vad som satsas på grundskole- och
universitetsutbildning har minskat är det fortfarande den största inom
OECD. Högre inkomstgrupper har allmänt betydligt högre
utbildningsnivå än befolkningen generellt. Enligt OECD har 44
procent av de mexikanska ungdomarna mellan 15-19 år tillgång till
högre utbildning (OECD-snittet är 79 procent).
Analfabetismen omfattar 8,4 procent av befolkningen (2004) och är i
synnerhet utbredd på landsbygden i de södra delarna av landet. En
femtedel av befolkningen i Chiapas är inte läs- och skrivkunnig.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Mexiko är ett övre medelinkomstland och har med 8 426 USD (2007)
efter Chile den näst högsta inkomsten per capita i Latinamerika.
Inkomst-fördelningen är dock mycket ojämn även om måttet för
ekonomisk ojämlikhet, Gini-indexet, anges ha reducerats under de
senaste 12 åren till för närvarande 0.446 (2006). Mexiko har
fortfarande störst ekonomisk snedfördelning inom OECD men ligger
ungefär på genomsnittlig nivå för Latinamerika. Även om
inkomstskillnaderna har minskat något har de rikaste 10 procenten av
befolkningen över drygt 19 gånger så stor inkomst som de fattigaste 10
procenten (2006). Orsakerna till den ekonomiska snedfördelningen är
flera och samverkande, men viktiga faktorer utgörs av den
differentierande arbets-marknaden och den ojämlika tillgången till
utbildningssystemet. Stora skillnader i inkomster och möjligheter till
social utveckling existerar, särskilt mellan stad och landsbygd och
mellan nord och syd.
Enligt Världsbanken har faktorer som makroekonomisk stabilitet,
riktade överföringar och inkomstdifferentiering utanför jordbruket
bidragit till att reducera fattigdomstalen under den senaste

tioårsperioden, i synnerhet den extrema fattigdomen och den på
landsbygden. Fattigdomsbekämpning fortsätter dock att vara en av
landets stora utmaningar då många människor fortfarande lever i
fattigdom och marginalisering med begränsad tillgång till
grundläggande rättigheter såsom boende, utbildning, hälsovård,
rinnande eller drickbart vatten. Enligt den nationella statistiken för
2006 befinner sig 42.6 procent av befolkningen under
fattigdomsstrecket och 13.8 procent lever i extrem fattigdom.
I UNDP:s Human Developing Index 2007/8 (baserat på data för 2005
och 2004) hamnar Mexiko med en HDI på 0.829 på 52:e plats av 177
länder. Mexikos HDI är relativt hög i förhållande till inkomsten tack
vare den höga medellivslängden. Den faktor som drar ner Mexikos
HDI är den relativt låga utbildningsnivån (mätt i skolgång).
UNDP:s fattigdomsindex (HPI-1) ger Mexiko plats 10 bland de 108
utvecklingsländer som indexet har beräknats för. Bland de olika
indikatorer som ligger till grund för HPI-1 är Mexikos relativt svaga
punkter analfabetismen (8.4 procent) och andelen underviktiga barn i
åldern upp till fem år (8 procent, 2004). Mexiko redovisar dock
resultat över genomsnittet vad gäller sannolikheten att inte nå en ålder
av 40 år (5.8 procent, 2004) och personer med utan tillgång till rent
vatten (3 procent, 2004).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Mexikansk lag stadgar jämställdhet mellan könen. Jämlikheten
kringskärs emellertid i hög grad negativt av kulturella och
socioekonomiska faktorer. Mexikanska kvinnor har fortfarande
betydligt mindre politiskt och ekonomiskt inflytande än män.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är omfattande.
Utbildningsministeriet rapporterar att de 10 procent högst avlönade
männen tjänar över 50 procent mer än motsvarande grupp kvinnor.
Lagstadgad rätt till totalt 12 veckors föräldraledighet bekostas av
socialförsäkringssystemet under förutsättning att kvinnan har någon
form av formell anställning. Det är dock vanligt förekommande att
gravida diskrimineras, till exempel genom krav på graviditetstest som
villkor för (fortsatt) anställning, framför allt inom
tillverkningsindustrin.
Våld mot kvinnor utgör ett allvarligt problem i Mexiko. Enligt en
omfattande undersökning (2003) har en av fyra kvinnor utsatts för
fysiskt våld och en av sex för sexuellt våld. Våld inom familjen är det
mest förkommande formen av våldsutövande i landet. En av fem
kvinnor utsätts för våld av sin partner. Mexico har också en av de
högsta våldtäktsfrekvenserna i världen.
Internationellt uppmärksammat är våldssituationen och morden på
kvinnor och flickor i gränsstaden Ciudad Juarez i delstaten Chihuahua
i norr. Sedan 1993 har det rapporterats över 400 kvinnomord och 600
försvinnanden i Juarez och Chihuahua stad. Amnesty International
räknar med att mer än 100 av offren hade blivit utsatta för sexuellt
våld innan de dödades. De allra flesta av dessa dödsfall har inte lösts.
Kvinnomordsproblematiken har i medierna främst fokuserats till
Ciudad Juarez men även andra delar av Mexiko är hårt drabbade,
såsom delstaterna Mexiko, Guerrero och Mexiko City.
Som grogrund för denna utveckling pekar man ofta på faktorer som
fattigdom, sociala problem och nedsättande attityd gentemot kvinnor.
Detta anses i sin tur hänga samman med fenomen som ökande
migrationsflöden och växande kriminalitet. Ett stort bakomliggande

problem är den utbredda straffriheten, korruption och ineffektivitet
inom polis- och rättsväsende. Ökningen av ostraffat våld mot kvinnor
tycks dessutom försämra och låsa fast kvinnans låga sociala status.
Kvinnomorden i Mexiko fortsätter att generera internationell
uppmärksamhet. I oktober antog Europaparlamentet en resolution om
kvinnomorden i Mexiko och Centralamerika med uppmaningen att
bland annat stärka skyddet för framför allt kvinnors åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna.
Abortförbudet i Mexiko har luckrats upp genom att det Federala
distriktet (Mexico City) i år har antagit en lag som tillåter abort upp till
12:e veckan. Den allmänna inställning mot abort inom rättsväsende
och hälsovårdsmyndigheter i Mexico i övrigt anses ytterligare förvärra
situationen för sexuellt utsatta kvinnor, då även incest- och
våldtäktsoffer ofta har nekats lagliga aborter.
Den första februari 2007 trädde också en ny federal lag om våld mot
kvinnor ikraft. En viktig aspekt i denna nya lagstiftning är att
begreppet våld mot kvinnor görs betydligt bredare och inte bara
inbegriper fysiskt våld utan även psykiskt, ekonomiskt,
arbetsplatsrelaterat, institutionellt och äktenskapligt våld. Lagen
möjliggör därmed en mer heltäckande syn i rättstillämpningen och
bekämpningen av våld mot kvinnor i Mexiko.
Vad gäller internationell könsstatistik kan följande noteras från
UNDP:s könsrelaterade index över livskvalitet, GDI - som använder
samma faktorer som det allmänna indexet för mänsklig utveckling,
HDI, men med hänsyn till bristande jämställdhet mellan kvinnor och
män - har Mexiko ett värde på 0.820, knappt under (98.9 procent av)
det generella HDI-värdet. Mexiko är på 90:e plats bland 156 länder för
vilka GDI har beräknats. Den faktor som drar ner Mexikos GDI är den

relativt lägre läskunnigheten bland kvinnor (96.8 procent av männens).
Samtidigt, den faktor som verkar till de mexikanska kvinnornas fördel,
är deras något högre skolgångsfrekvens (100.5 procent av männens).
Mexikos värde för UNDP:s GEM-index, som mäter bristande
jämställdhet mellan könen i deltagande och beslutsfattande inom
ekonomi och politik, uppgår till 0.589 - en mittfältsplacering med plats
46 bland 93 undersökta länder.
15. Barnets rättigheter
Mexiko har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter och
lagar för skydd av dessa rättigheter har antagits, men mycket återstår
att göra för att situationen för flertalet mexikanska barn skall kunna
anses vara tillfreds-ställande. Barnen är särskilt utsatta för fattigdom,
kriminalitet, sexuellt utnyttjande och utnyttjande på arbetsmarkanden.
Andelen barn under 15 år minskar med sjunkande födelsetal och utgör
idag cirka 30 procent av den mexikanska befolkningen. Cirka 25
miljoner eller knappt hälften av befolkningen som lever under
fattigdomsstrecket är barn.
Trots en lagstadgad minimiålder för arbete på 12 år är det vanligt att
betydligt yngre barn än så utför arbete inom den informella sektorn.
Det har rapporterats att cirka 3 miljoner barn mellan 6 och 14 år deltar
i arbetslivet. Bland urfolken är andelen arbetande barn dubbelt så hög
som den genomsnittliga nivån. Särskilt utsatta är barnen till
migrerande daglönare som arbetar inom jordbruket, ofta till mycket
låg ersättning och utan sociala eller fackliga rättigheter.
Ett allvarligt problem är antalet gatubarn som uppskattas till cirka 130
000 i hela Mexiko och mer än 30 000 i huvudstaden. Det beräknas

finnas 40 000 barn som är offer för sexuellt utnyttjande, huvudsakligen
i de stora turistorterna och gränsområdena.
Barnadödligheten är i snitt 15.7 per 1 000 födda. Den regionala
variationen är stor – barnadödligheten är till exempel dubbelt så hög i
delstaten Guerrero i södra Mexiko i förhållande till Nuevo Leon som
gränsar till USA. Andelen undernärda barn under fem år har minskta
betydligt under den senaste 20-årsperioden och uppgår till 1.6 procent
(nationell statistik för 2006, jfr kap. 13). Ett växande problem är den
tilltagande övervikten hos barn i åldrarna 5-11 år som har ökat med
nästan 40 procent mellan 1999-2006; 26 procent av dessa barn är
överviktiga.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska,
språkliga och religiösa minoriteter samt urfolk
Diskrimineringsproblematiken i Mexiko gäller främst situationen för
landets urfolk. Cirka 10-12 procent av befolkningen beräknas vara
urfolk och ungefär 70 procent av dessa har ett annat modersmål än
spanska. Regionalt är befolkningsandelen betydligt större; i delstater
som Chiapas, Guerrero, Oaxaca och Yucatan utgör urbefolkningen
mellan en tredjedel och närmare hälften av invånarna. Denna socialt
och ekonomiskt marginaliserade befolkningsgrupp tillhör
huvudsakligen de sämst lottade samhällsskikten med begränsad
tillgång till grundläggande rättigheter såsom näringsrik föda, fullgod
hälsovård, tillfredställande boende och utbildningsmöjligheter.
Konflikten i Chiapas med det väpnade upproret 1994 bottnade i krav
på utökade rättigheter och respekt för urfolkens situation i denna
region. De lagändringar om urfolksrättigheter som kom till stånd 2001
ansågs dock inte leva upp till dessa krav. Bristande respekt för
urfolkens åtnjutande av mänskliga rättigheter i Mexiko sätts ofta i

samband med hög militär närvaro i områden som i stor utsträckning
befolkas av urfolk.
Mexiko har engagerat sig internationellt i urfolksfrågor och bland
annat arbetat aktivt för FN-deklarationen för urfolksrättigheter som
antogs av FN:s generalförsamling under hösten 2007 .
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Situationen för HBT-personer (homosexuella, bisexuella och
transpersoner) i Mexiko har kontinuerligt förbättrats men
diskriminering och våld fortsätter, liksom den breda allmänhetens
homofobi. Mexiko avskaffade 1999 de sista resterna av den
lagstiftning som ansågs diskriminerande mot homosexuella. Trots
detta är de homosexuella i praktiken en fortsatt utsatt grupp då det
gäller förföljelse och diskriminering. Ett hundratal homosexuella
mördas varje år i Mexiko, men mörkertalet vad gäller hatbrott mot
homosexuella är stort. Många av brotten utreds inte ordentligt på
grund av allmänt ointresse eller homofobi inom poliskåren. Enligt en
stor undersökning från 2006, känner sig 94 procent av Mexikos
homosexuella diskriminerade.
Det rapporteras att HBT-personer i vissa fall drar sig för att uppsöka
läkare eller hälsovårdsmottagningar i rädsla för diskriminering, nekad
hjälp eller registrering och döljer därför ofta sin sexuella läggning
inför vårdpersonal.
I november 2006 antogs en ny samlevnadslag i Distrito Federal
(Mexiko City). Lagen ger sambopar, även samkönade, liknande juridiska rättigheter som gifta par åtnjuter vad gäller egendom, pension,
arv och vårdnad av barn; rätten till adoption är dock undantagen.

Det finns en stor opposition mot denna typ av reformer bland
konservativa och särskilt inom den katolska kyrkan. Allt fler
homosexuella har dock under senare år börjat tala öppet om sin
sexuella läggning. Den årliga prideparaden i Mexiko City drar allt fler
deltagare.
18. Flyktingars rättigheter
Mexikos lagstiftning inkluderar rätten för politiskt förföljda att söka
asyl i enlighet med internationella konventioner på området. Mexiko
har en historisk tradition som mottagare av flyktingar; bland annat har
stora grupper spanjorer, judar, chilenare och guatemalaner tagits emot.
Under 80-talets stridigheter i Guatemala öppnade Mexiko sin södra
gräns för ungefär 80 000 flyktingar.
Flyktingströmmen till Mexiko har reducerats till en tiondel från
tidigare nivåer kring 35 000 flyktingar per år i mitten av 90-talet och år
2007 räknar man med att det finns 3 319 flyktingar i Mexiko (2006).
Antalet asylsökande har under samma period gått från i praktiken
ingenting till 476 personer som sökte asyl i Mexiko under 2006,
majoriteten från Central- och Sydamerika. Under femårs-perioden
fram till mitten av året har 412 personer (huvudsakligen från
Colombia, Eritrea, Etiopien, Haiti och Somalia) erhållit politisk asyl
och 613 asylansökningar har avslagits.
Flyktingar i Mexiko möter vissa svårigheter att integreras i samhället ,
bland annat kostsamt boende, arbetslöshet och begränsat samhällsstöd.
Även om personer med flyktingstatus kan erhålla arbetstillstånd i
Mexiko är visum-procedurerna krångliga, i synnerhet vid byte av
arbete, vilket innebär att dessa personers rörelsefrihet inom landet
begränsas. Personer som har beviljats flyktingstatus i Mexiko kan
stanna och sedan ansöka om medborgarskap efter fem år.

Det finns inga officiella siffror över internflyktingar i Mexiko men
vissa uppskattningar antyder antalet till cirka 12 000. Detta berör
nästan uteslutande ursprungsbefolkning och är relaterat till konflikten i
Chiapas. Vad gäller Mexiko som ursprungsland registrerades 3304
flyktingar 2006 och 11 816 asylsökande.
Mexiko är ett av de stora ursprungsländerna vad gäller
arbetskraftsutvandring. Omkring 12 miljoner mexikaner är utvandrade
till USA, uppskattningsvis häften av dessa illegalt. Man räknar med att
uppemot en halv miljon mexikaner illegalt tar sig till USA årligen.
Migration och i synnerhet de egna medborgarnas situation i USA är en
prioriterad fråga som ständigt är aktuell i relationen med
grannen i norr. Från mexikanskt håll är man generellt kritisk mot den
amerikanska immigrationspolitiken och menar att många åtgärder för
att stävja illegal invandring leder till att immigranternas rättigheter
inskränks. Samtidigt förs från bland annat NGO-håll
(frivilligorganisationer) hård kritik mot mexikanska myndigheter över
behandlingen av huvudsakligen central-amerikanska immigranter i
Mexiko
19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt den nationella statistiken finns 2.2 miljoner gravt
funktionshindrade i Mexiko. Totalt räknar WHO med cirka 10
miljoner handikappade i Mexiko. Det återstår mycket att göra för att
förbättra de funktionshindrades situation i landet. Bland annat finns
överlag stora brister i tillgänglighet för funktions-hindrade till offentlig
infrastruktur och kommunikationsmedel. Exempelvis saknas
teckenspråkstolkar och publikationer på blindskrift.
Det är vanligt att funktionshindrade barn (cirka 2.5 miljoner)
omhändertas i familjen eller på institutioner som ofta saknar

tillräckligt utbildad personal och utrustning. Dessa barn integreras inte
i vanliga skolar utan sätts i specialskolor i mån av plats. Det fortsatta
officiella språkbruket i lagtexter kritiseras; fort-farande används
beteckningar som ”invalider” eller ”mindre värda”. Det kritiseras
också att den myndighet som är ansvarig för funktionshindrade inte
direkt lyder under presidentkansliet utan hälsoministeriet. Detta väcker
kritik då det anses antyda att funktionshinder skulle vara en sjukdom.
Frågor om funktionshindrade uppmärksammades under den tidigare
regeringen och en särskild kommission mot diskriminering tillsattes.
Till kommissionens mål hör att tillförsäkra funktionshindrade "lika
möjligheter" som resten av befolkningen. Kommissionen skall se till
att dessa nya bestämmelser blir lag. Inom FN har Mexiko – bland
annat i samarbete med Sverige - drivit frågan om utarbetandet av en
konvention för funktions-hindrades rättigheter. Denna konvention och
om det fakultativa protokollet om individuell klagorätt, ratificerades i
december av Mexiko. Antagandet av konventionen kommer att
medföra anpassningar av lagstiftning inom en rad olika områden,
bland annat vad gäller utbildning, hälsa och arbetsrelaterade frågor.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
För närvarande samverkar 55 inhemska NGOs (frivilligorgansiationer)
i det Nationella nätverket för civila MR-organisationer (Red Nacional
de Organismos Civiles de Derechos Humanos). Med
inrikesministeriets enhet för mänskliga rättigheter som huvudsaklig
kontaktpunkt, har under senare år har en regelbunden dialog mellan
myndigheter och oberoende mänskliga rättighetsorganisationer
etablerats. Många enskilda organisationer är dock kritiska till
regeringens sätt att hantera frågor om mänskliga rättigheter..

Vittnesmål från enskilda organisationer pekar på att situationen för de
som arbetar med mänskliga rättigheter i Mexiko har försämrats. Hot,
fientligheter, smutskastningskampanjer och i ett fall mord har mer än
tidigare drabbat människorättsaktivister under året. Vissa
organisationer menar att denna utveckling till dels sker med
myndigheternas goda minne och talar om en ”kriminalisering av
sociala protester”.
Vid ett besök i Mexiko i april 2007 uppmärksammade den
Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter den
försämrade situationen i hela Latinamerika och uppmanade den
mexikanska regeringen att för sin del "vidta omedelbara och effektiva
åtgärder för att försvara dessa aktörers liv och integritet".
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett tjugotal FN-organisationer finns på plats i den mexikanska
huvudstaden. Bland dessa kan nämnas UNDP, UNICEF, UNHCR,
FAO, UNESCO, WHO och Världsbanken.
Det lokala UNHCHR-kontoret i Mexiko City utarbetade tillsammans
med fyra nationella konsulter en kartläggning över situationen vad
gäller mänskliga rättigheter i Mexiko som offentliggjordes 2003.
Kartläggningen tjänade som en utgångspunkt för Fox-regeringens
arbete med att sammanställa en egen handlingsplan över de mänskliga
rättigheterna som presenterades i december 2004. Även om
framtagandet av handlingsplanen var ett viktigt steg för att förbättra
situationen vad gäller mänskliga rättigheter har arbetet kritiseras för
brister i genomförandet.
Calderon-regeringen har under hösten påbörjat utarbetandet ett nytt

handlings-program för mänskliga rättigheter för perioden 2008-2012
som man avser att presentera under första halvan av 2008. Programmet
ska medverka till lagförändringar, att förstärka de institutionella
strukturerna och bidra till att skapa en kultur till förmån för värnandet
av mänskliga rättigheter. Handlings-programmet delas in i fyra
huvudområden: harmonisering av lagstiftning, öppnande för
internationell granskning, fortsatt aktiv internationell politik och
träning och utbildning.
UNHCHR-kontoret har framhållit att samarbetet med regeringen
överlag har fungerat bra. De lagförslag om konstitutionella och
straffrättsliga förändringar (bland annat det formella avskaffandet av
dödsstraffet) som regeringen lade fram under våren 2004 baserade sig
delvis på rekommenda-tionerna från kartläggningen av de mänskliga
rättigheterna från UNHCR.
Det mellan EU och Mexiko sedan 2000 ingångna Avtalet om
ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan
Europeiska gemenskapen och Mexiko innefattar en politisk dialog och
ett ökat samarbete på mänskliga rättighetsområdet. EU är en av de
största givarna på området i Mexiko.Genom EU-programmet EIDHR
som främjar mänskliga rättigheter i tredje land har 47 projekt i Mexiko
stötts med cirka EUR 9 miljoner sedan 2002.
Raoul Wallenberg-institutet medverkar i ett regionalt samarbete om
mänskliga rättigheter där Mexiko ingår. Sverige har även via
justitiedepartementet haft ett informellt samarbete med den
mexikanska regeringen som syftar till att förenkla det offentliga
språket. Projektet utgör en del av regeringens satsning på transparens
(genomlysning och öppenhet) och har lett till att offentliga dokument
blivit mer lättillgängliga för en större del av befolkningen.

Beläget på södra Stillahavskusten i Oaxaca arbetar organisationen Piña
Palmera, som under 20 år var svenskledd, till stöd för utsatta eller
funktionshindrade barn. Svenska Kristna Fredsrörelsen arbetar med
förebyggande närvaro i Chiapas i samarbete med den lokala
organisationen för mänskliga rättigheter, Frayba. Mexiko ingår ett
regionalt projekt för att söka efter försvunna eller kidnappade barn (La
Red Latinoamericana de Desaparecidos) som är finansierat av svenska
Rädda barnen.

Mänskliga rättigheter i Belize 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
t. Betydande problem finns på ett antal områden. Övergrepp och
brutalitet från enskilda polismän utgör den vanligaste typen av
anmälningar hos landets ombudsman för mänskliga rättigheter. Interna
utredningar av dessa fall görs, men sanktionerna är ofta milda och få
blir dömda. Rättsväsendet lider fortfarande av brist på utbildad
personal. Långa häktningstider utgör ett problem. Problem med
övervåld från vaktpersonalen och överbeläggning på landets enda
fängelse kvarstår.
Dödsstraffet är i vissa fall obligatoriskt för mord men inga dödsdömda
har avrättats sedan 1985. Det är en tidsfråga innan den karibiska
högsta domstolen, på grund av ingångna regionala avtal, tar över
funktionen som sista instans från Privy Council i London. Detta
riskerar att skärpa tillämpningen av dödsstraffet.
Omfattande våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn
förekommer. Trots kriminalisering av våld i hemmet blir få fall
föremål för domstolsprövning. Människohandel med sexuella syften är
ett fortsattproblem. Kvinnor har begränsat politiskt inflytande och en
sämre ekonomisk och social ställning i samhället. Trots låg
resurstilldelning har de senaste åren gjorts framsteg inom hälsosektorn,
framför allt beträffande tillgången till hälsovård. Relativt stora resurser
avsätts till utbildningssektorn.
Positivt de två senaste åren har varit att regeringen visat större allvar
med att ta itu med den höga andelen personer som är drabbade av hiv/
aids, bland annat genom att skapa en nationell handlingsplan.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna
om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Belize har anslutit sig till följande konventioner:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT).
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of
the Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
Belize har inte undertecknat eller ratificerat den amerikanska
konventionen om mänskliga rättigheter, men är observatör. Landet har
skrivit under ett bilateralt avtal med USA som föreskriver att
amerikanska medborgare ej kan utlämnas till den internationella
brottmålsdomstolen.
Belize har hela 15 utestående rapporter till kommittéerna för
ovanstående konventioner, varav fyra rör CAT, en ICCPR, två

CEDAW, tre CERD, en CMW, två CRC och en vardera för CRC:s två
tilläggsprotokoll. Flera rapporter har överskridit rapporteringsfristen
med över tio år. Ingen av FN:s specialrapportörer för de mänskliga
rättigheterna har besökt landet under året.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot
tortyr
Politiskt motiverade utomrättsliga avrättningar eller försvinnanden har
inte rapporterats under 2007.
Ett betydande antal anmälningar mot polisen för tortyr, misshandel och
övergrepp har förekommit under året. Polisens egen avdelning för att
utreda interna missförhållanden mottog 235 anmälningar om
maktmissbruk under 2006, varav 62 gällde övervåld, vilka resulterade
i 51 disciplinåtgärder, avskedanden och i några enstaka fall åtal. Under
2006 mottog MRombudsmannen totalt 101 anmälningar om
kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av polisen. Enligt MRombudsmannen är många fall ogrundade, men enskilda organisationer
menar att det förekommer övervåld från polisens sida som är svårt att
bevisa, och att många fall inte anmäls på grund av offrets rädsla för
vedergällning. I flera fall ignorerade staten anmälningar om
polisövervåld.
Förhållandena vid landets enda fängelse har förbättrats något efter att
dess administration överlämnats till en ideell organisation, men trots
detta uppfyller fängelset fortfarande inte godtagbar standard. MRombudsmannen har mottagit rapporter om att det har förekommit fall
då fängelsepersonal underlåtit att servera mat och vatten, misshandlat
interner samt krävt pengarför att bevilja interner förflyttning till
avdelningar med bättre förhållanden.

Överbeläggning fortsätter att vara ett problem och uppgick 2007 till
17,5 procent. I januari 2007 höll fängelset 1 411 interner, varav 33
kvinnor och 79 ungdomar. Frihetsberövade kvinnor och ungdomar har
separata avdelningar inom fängelseområdet. Kvinnliga ungdomar får
inte fängelse som straffpåföljd, utan deltar istället i sociala
stödprogram.
Den allmänna brottsligheten har ökat och landet har en av de högsta
mordfrekvenserna i Karibien.
4. Dödsstraff
Belize tillämpar dödsstraff men inga avrättningar har verkställts sedan
1985. I ett flertal fall har överklaganden till högsta instans, för
närvarande Privy Council i London, resulterat i omvandling till
lindrigare straff. En eventuell framtida anslutning till den planerade
regionala karibiska högsta domstolen, Caribbean Court of Justice, kan
dock innebära att denna ersätter Privy Council.
Domstolen kan förväntas inta en mindre restriktiv hållning beträffande
dödsstraffets tillämpning.
Enligt Privy Councils juridiska kommitté står dödstraffet i Belize i
strid med landets grundlag.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Författningens förbud mot godtyckliga frihetsberövanden efterföljs i
allmänhet men anmälningar om vissa överträdelser förekom under
året. Den som blivit frihetsberövad ska enligt lag informeras
skriftligen inom 48 timmar om motivet till frihetsberövandet samt få
åtgärden prövad av en domare inom 24 timmar. Den aktuella
överbelastningen av rättssystemet, bland annat mot bakgrund av
stigande kriminalitet och bristande organisation och administration,

leder till många fall av långa häktningstider. Majoriteten av fallen
överskrider inte ett år, vilket är den maximala häktningstiden enligt
lag.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet är enligt de flesta bedömare självständigt i förhållande
till den exekutiva makten. Viss kritik har riktats mot det faktum att
utländska domare måste förhandla med regeringen om förlängningen
av anställningsförhållanden, vilket kan kompromettera deras
självständighet. Det råder en stor brist på kvalificerade domare, vilket
bland annat beror på låga löner. Av landets 18 underrättsdomare har
endast 8 juridisk utbildning. Outbildade polisåklagare byts successivt
ut, men många nyanställda saknar juridisk bakgrund. Staten är skyldig
att erbjuda medellösa åtalade offentlig försvarare endast i
dödsstraffsprocesser. Huvuddelen av åtalade har inte råd med
försvarare och dessa drabbas oftare av fällande dom än åtalade med
rättsligt biträde. Enligt en studie från 2000 saknar nästan samtliga
minderåriga åtalade försvarare. 2005 antogs en höjning av
straffbarhetsåldern från 9 till 12 år.
Den nationella polisstyrkan saknar resurser och anmälningar om
korruption förekommer. 19 poliser avskedades och fem poliser
åtalades för korruption 2006, vilket var en minskning jämfört med året
innan. Under 2006 uppdagades flera fall av korruption inom statliga
myndigheter och Belize halkade ner från 66:e till 99:e plats på
Transparency Internationals (TI) korruptionsindex mellan 2006 och
2007. Belizes index uppgår till 3,0 av 10,0 (Sverige har 9,3). Nivåer
under 3,0 är tecken på en hejdlös korruption, vilket enligt TI innebär
en rad risker för institutionerna, liksom för den sociala och politiska
stabiliteten.

1999 inrättades ett MR-ombudsmannaämbete med behörighet att
utreda myndighetspersoners överträdelser, föreslå rättelser och avge
rapporter till parlamentet. Utredningar vidtas dock endast med
anledning av en formell anmälan och MR-ombudsmannen har en
diskretionär rätt att avstå från att utreda vissa fall. MR-organisationer
och oberoende media har ifrågasatt ombudsmannens självständighet
och kapacitet att utreda övergrepp. Under 2006 mottog MRombudsmannen totalt 345 anmälningar, varav majoriteten var
klagomål på myndighetsutövning. 90 procent av dessa fallundersöktes.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer i Belize.. MR-organisationer kritiserar särskilt
bristande lagföring av polisövergrepp och problem inom polisens
interna disciplinsystem. Åtal inför allmän domstol väcks endast i ett
fåtal fall av allvarliga kränkningar. Rättsprocesserna försvåras av
bristande utredningsresurser, särskilt vad avser landets ende
rättsläkare. En ovilja bland vittnen, ofta poliskollegor, att avge
vittnesmål bidrar också till att försvåra processerna.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet med
mera
Yttrande- och mediafrihet garanteras av författningen. Yttrande- och
mediafriheten kan dock åsidosättas om det gäller landets försvar,
offentlig säkerhet, allmän ordning och moral samt offentlig hälsovård.
En bestämmelse i landets författning möjliggör för myndigheter att
förbjuda varje medborgare att ifrågasätta uppgifter om finansiella
tillgångar lämnade av offentliga befattningshavare och tjänstemän. Det
finns inga rapporter om att bestämmelsen har tillämpats under året.
Ett fritt åsiktsutbyte äger rum i ett stort antal självständiga radio- och
tvkanaler och tidningar. År 2005 tillämpades för första gången en

ärekränkningslag då en lokal tidning dömdes för att ha anklagat
premiärministern för bland annat korruption. Annonsbojkotter för att
straffa obekväma medier förekommer.
Lagen garanterar mötes- och föreningsfrihet, vilket generellt
respekterads av landets myndigheter.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I Belize råder politisk pluralism med flerpartisystem. Belize har
parlamentariskt styrelseskick av brittisk modell. Den brittiska
monarken är formellt statsöverhuvud och representeras i Belize av en
generalguvernör, vars uppgifter i första hand är ceremoniella.
Regeringen utövar den verkställande makten och är ansvarig inför det
lagstiftande tvåkammarparlamentet. Val till representanthuset hålls var
femte år genom majoritetsval. Nästa val äger rum i mars 2008. Av
senatens åtta medlemmar utses fem av premiärministern, två av
oppositionsledaren och en av den brittiske generalguvernören. Alla
medborgare över 18 år har rösträtt.
Regeringsmakten har växlat fyra gånger mellan de bägge största
partierna Peoples’ United Party (PUP) och United Democratic Party
(UDP) sedan självständigheten 1981. I valet i mars 2003 återvaldes
PUP och fick 22 av de 29platserna i parlamentet. Valen har i huvudsak
varit fria och rättvisa.
Valdeltagandet är traditionellt högt och uppgick i valet 2003 till 80
procent.
Regeringen har som målsättning att åtminstone 30 procent av ledande
befattningar inom staten ska innehas av kvinnor, men målsättningen
har hittills inte uppnåtts. Endast en av femton ministrar är kvinna. Av
representanthusets 29 medlemmar är två kvinnor. I senaten är tre av

tretton medlemmar kvinnor, varav en är vice talman. I de lokala valen
2006 blev en kvinna huvudstadens nya borgmästare.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA
RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Belize har anslutit sig till Internationella arbetsorganisationens (ILO:s)
åtta centrala konventioner gällande förenings- och förhandlingsfrihet,
ickediskriminering i arbetslivet samt förbud mot barn- och
tvångsarbete och inkorporerat dem i nationell lag. Det förekommer
dock att arbetsgivare söker hindra facklig verksamhet genom att
avskeda fackligt aktiva arbetstagare på andra grunder än facklig
aktivitet. Förhållandena är i allmänhet svårare i de branscher där
andelen utländska arbetare dominerar, såsom inom
bananindustrin och i landets ekonomiska frizoner. Organisationsgraden
är 11 procent.
Exploateringen av tillståndslösa arbetare från övriga Centralamerika är
ett betydande problem och minimilönen anses inte ge en arbetare med
familj en godtagbar levnadsstandard.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) uppgick 2004 de statliga
hälsoutgifternas andel av Belizes BNP till 5,1 procent..
Spädbarnsdödligheten var 24,8 promille år 2007, en minskning jämfört
med föregående år och något bättre än genomsnittet för Latinamerika.
83 procent av alla födslar genomförs enligt FN:s utvecklingsprogram
(UNDP) med hjälp av medicinskt utbildad personal.. 91 procent av
befolkningen har tillgång till rent vatten.
Belize har bland de högsta nivåerna av hiv/aids i Latinamerika, och

2005 var omkring 2,4 procent av befolkningen mellan 15 och 49 år
smittad. Antalet smittade personer ökar. Under år 2005 antog
regeringen en handlingsplan mot spridning av hiv/aids som bland
annat verkar för bättre rådgivning och bättre tillgång till hiv-test.
Betydande skillnader i hälsosituationen föreligger mellan etniska
grupper och olika regioner. Urfolken bebor de södra delarna av landet
där undernäringen är dubbelt så hög som det nationella genomsnittet.
År 2000 antogs en hälsoreform inriktad på ökad decentralisering och
utbyggnad av hälsotjänster.
Reformen har inneburit en betydlig förbättring av tillträde till sjukvård
för eftersatta områden och grupper.
12. Rätten till utbildning
Belize satsar relativt stora statliga resurser på utbildningssektorn. År
2002 tillförde staten 5,2 procent av BNP till utbildning, vilket bland
annat reflekterats i en ökad täckningsgrad i landet. Undervisningen är i
princip kostnadsfri och obligatorisk upp till 15 års ålder men avgifter
för skoluniformer hindrar i praktiken många barn från fattiga familjer
från att gå i skolan.
Andelen barn som påbörjade primärskolan 2003 var 99 procent,
andelen som påbörjade sekundärskolan runt 60 procent. Dock hoppar
många elever av skolan i förtid. En studie från 2003 visar att flickor
utsätts för diskriminering inom utbildningen, bland annat tvingas
gravida flickor sluta skolan. I samband med den senaste folkräkningen
år 2000 sjönk läs- och skrivkunnigheten från 93,4 procent 2001 till
76,9 procent 2002. Nivån antas vara densamma för män och kvinnor.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Mellan 2003 och 2004 föll Belize från 67:e till 99:e plats på FN:s
index för mänsklig utveckling (HDI), vilket berodde främst på ovan
nämnda minskning av läs- och skrivkunnigheten, men även på att
antalet inskrivna i skolan sjunkit. Sedan 2005 har landet åter klättrat
uppåt på listan och befinner sig år 2007 på 80:e plats, vilket
huvudsakligen beror på starka siffror gällande livslängd och
utbildning. Omkring 30 procent av befolkningen faller under
fattigdomsstrecket medan de extremt fattiga beräknas utgöra drygt 4
procent av den totala befolkningen. Fattigdomen är mest utbredd i de
södra delarna av landet där den ekonomiska utvecklingen av
geografiska och historiska skäl släpat efter. Andelen fattiga bland
urfolk i landets södra delar är dubbelt så hög som det nationella
genomsnittet.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Belizes författning förbjuder diskriminering mot kvinnor. Landet är
dock fortfarande mansdominerat. Kvinnor har begränsat politiskt
inflytande och en sämre ekonomisk och social ställning i samhället.
Enligt UNDP var endast 27,7 procent av kvinnorna ekonomiskt aktiva
år 2003, en av de lägsta nivåerna i världen. De yrkesverksamma
kvinnorna återfinns i traditionella lågavlönade kvinnodominerade
branscher och deras inkomster utgör mindre än en fjärdedel av
männens. Vad gäller tillgång till utbildning förekommer ingen
nämnvärd diskriminering. En kvinnobyrå inom ministeriet för
mänsklig utveckling, kvinnor och ungdomar verkar för att förbättra
kvinnors situation.
Det finns inga legala hinder för kvinnor att äga eller bruka jord, men

kvinnor har till exempel svårare att erhålla lån för att bedriva
jordbruks- ochaffärsrörelse. Vad beträffar politiskt deltagande, se
punkt 9.
Handel med kvinnor och barn i prostitutionssyfte förekommer till och
inom Belize. Tillförlitlig statistik saknas, men enskilda organisationer
rapporterar att människohandel med sexuella syften är ett växande
problem. Människohandel är förbjudet enligt lag och kan ge fängelse i
upp till fem år. Tillämpningen av lagarna är dock haltande och
skyddsåtgärder för denna grupp är svaga eller saknas helt. Handel med
kvinnor och barn i arbetskraftsyfte rapporteras förekomma. Positivt
under året är att regeringen har ökat ansträngningarna att finna offer
för människohandel genom att öka antalet undersökningar och
oanmälda kontrollbesök på misstänka bordeller. Ansträngningarna har
dock hittills inte resulterat i ett ökat antal fällande domar för
människosmuggling. Det förekommer att unga kvinnor, ibland med
familjens godkännande, erbjuder sexuella tjänster till äldre män mot
skolavgifter, böcker och kläder. Inrikesministeriet har en särskild
kommitté som arbetar med frågor kring människohandel. Under 2006
bildades även en kommitté sammansatt av hälsoministeriet, enskilda
organisationer, polisen och socialarbetare, som erbjöd utbildning om
människohandel till polisen, migrationspersonal och socialarbetare.
Våld mot kvinnor och sexuella trakasserier är ett ökande problem.
Endast ett fåtal fall leder till åtal och fällande domar är ofta milda.
Belizisk lag förbjuder våldtäkt, även inom äktenskapet, och sexuella
trakasserier. Våldtäkt ger enligt lagen fängelse i minst åtta år, men
betydligt mildare fängelsestraff utdöms i praktiken. Mellan januari och
september 2006 registrerade Hälsoministeriet 624 fall av våld mot
kvinnor i hemmet. Mörkertalen är sannolikt stora. Det förekom fall då
åtal lades ned om inte offret var närvarande vid rättegången.

Ett nationellt nätverk för informationsutbyte rörande våld i hemmet
har etablerats. Behovet av ökade åtgärder för information och
rådgivning om reproduktiv hälsa är betydande. Abort är tillåtet när
graviditeten innebär fara för kvinnans liv eller om fostret är gravt
missbildat.
15. Barnets rättigheter
Barn utgör 48 procent av befolkningen och är en utsatt grupp i
samhället. Sedan 1986 har över 2000 barn smittats av hiv. De senaste
två åren harinfektionsgraden av hiv bland spädbarn ökat med 150
procent enligt FN:s barnfond (UNICEF). Misshandel och sexuella
övergrepp mot barn bedöms vara ett utbrett problem, men tillförlitliga
studier om dess omfattning saknas.
2005 mottog polisens enhet för våld i hemmet 171 anmälningar om
barnmisshandel. Anmälningarna om övergrepp har ökat under senare
år, vilket delvis kan bero på ökad anmälningsvilja. Angående
människohandel, se punkt 14.
Enligt en ILO-studie över barnarbete från 2003 förekommer det att
barn utsätts för människohandel och tvingas in i prostitution. Det är
inte ovanligt att familjer säljer sina döttrar till äldre manliga bekanta.
Barnarbete är utbrett, främst inom jordbruket, men det saknas
tillförlitig statistik på omfattningen av problemet. Ett betydande
problem är en av statsmakterna sanktionerad praxis att använda aga i
skolorna.
Allt fler barn växer upp utan den ene eller bägge föräldrarnas
omvårdnad. Bland bakomliggande faktorer hör en omfattande
emigration till USA och ökade dödsfall på grund av hiv/aids.

Framsteg har gjorts under senare år beträffande reformer av
barnlagstiftningen, som får anses som välutvecklad. Ytterligare
reformer efterlyses av FN:s barnsrättskommitté som övervakar
barnkonventionens tillämpning. Ministeriet för mänsklig utveckling
har en särskild avdelning för barnfrågor som bland annat ansvarar för
omhändertagande av misshandlade barn. Denna avdelning mottog
anmälningar om 80 fall av våld i hemmet riktat mot barn samt 19 fall
av sexuellt utnyttjande av underårig under 2006. Inrättandet av en
särskild familjedomstol och en representant som ska stödja barn i
rättsprocesser är ett framsteg. Utarbetandet av alternativa strafformer
för barn och ungdomar har enligt MR-organisationer minskat antalet
fängslade minderåriga. 2005 antogs en lag som höjde minimiåldern för
giftermål från 14 till 16 år.

ökade användningen av det spanska språket har lett till höjdstatus för
språket inom offentlig förvaltning och utbildning.
Maya-urfolken, som huvudsakligen bor i landets isolerade och fattiga
södra delar, har utan framgång sökt beliziska statens erkännande av
rätten till de områden de traditionellt bebott. 2003 rekommenderade
den Interamerikanska MR-kommissionen att staten erkänner denna
rätt. Regeringen har ännu inte följt rekommendationen men har sedan
tidigare skapat nio olika reservat avsedda för denna befolkningsgrupp.
Ett framsteg skedde dock under 2007 då Organisationen för Amerikas
stater (OAS), köpte en bit av ingenmanslandet mellan Guatemala och
Belize 2007, med syftet att kunna återbosätta invånarefrån samhället
Santa Rosa, som blivit av med sina hem under gränskonflikten mellan
Guatemala och Belize.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska,
språkliga och religiösa minoriteter samt urfolk
Belize är ett multietniskt land där regeringen aktivt främjar tolerans
och förståelse mellan olika folkgrupper och religiösa minoriteter.
Diskriminering på etniska eller religiösa grunder är förbjuden enligt
lagen. De största befolkningsgrupperna är mestiser (44 procent),
kreoler (30 procent), mayaindianer (11 procent), garífunas (7 procent)
och indier (4 procent). Parlamentet innehåller ledamöter från de fyra
största folkgrupperna.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Belizisk lagstiftning betraktar inte homosexualitet eller andra former
av sexuell läggning eller könsidentitet som ett brott. Diskriminering i
arbetslivet och inom utbildningsväsendet är dock vanligt
förekommande. Unibam, som är den största organisationen som
arbetar med HBT-frågor ur ett MR-perspektiv, söker genom
utbildningsåtgärder, seminarier och forskning minska stigmatisering
och diskriminering av HBT-personer i landet.

Spänningar förekommer, särskilt i förhållande till nyligen anlända
asiatiska och centralamerikanska immigranter. Vissa yrken är
förbehållna beliziska medborgare, såsom juridiska tjänster, vissa
turistrelaterade aktiviteter, samt försäkrings- och fastighetsmäklarverksamhet. Den spanskspråkiga andelen av befolkningen har genom
invandring från övriga regionen vuxit markant under senare år. Den

18 Flyktingars rättigheter
Belize är anslutet till 1951-års konvention om flyktingars rättsliga
ställning och en nationell flyktinglag föreskriver beviljande av
flyktingstatus i enlighet med konventionen. Under 1980-talets
inbördeskrig i övriga Centralamerika begav sig drygt 40 000
spansktalande flyktingar till Belize, många av dem illegalt utan

dokument. I juni 1999 initierades ett tidsbegränsat amnestiprogram
enligt vilket en flykting som bott fyra år i landet kunde ansöka om
permanent uppehållstillstånd under vissa förutsättningar.
Amnestiprogrammet beräknas medföra att ungefär 5 000 av UNHCRregistrerade flyktingar kommer att få uppehållstillstånd. Hittills har
cirka 3 500 flyktingar omfattats av åtgärden.
UNHCR är sedan 1998 representerat av en lokal enskild organisation
som driver mindre stödprogram för flyktingar och bevakar deras
intressen.
Ett betydande problem har varit att den asylprövningsnämnd som
föreskrivs i flyktinglagen inte fungerat sedan 1998, vilket lett till att
många asylsökande erhållit annan status för att kunna stanna i landet.
Enligt lokala MRorganisationer fängslas och utvisas asylsökande som
saknar dokumentation och asylsökande från Kuba utan att
asylprövning görs. Vissa bedömare anser att Belize fruktar
massinvandring av flyktingar om landet uppfattas som flyktingvänligt.
I nuläget saknas både fungerande lagstiftning och system för att ta
emot flyktingar, och regeringen har inte accepterat nya asylsökningar
sedan1999.
19. Funktionshindrades rättigheter
Belizisk lagstiftning innehåller inga särskilda föreskrifter avseende
anpassning av byggnader eller förbud mot diskriminering av
funktionshindrade på arbetsmarknaden. Regeringen har dock en
särskild enhet som arbetar för att stödja rörelsehindrade och det finns
ett antal icke-statliga organisationer som arbetar inom området.
Funktionshindrade barn har tillgång till särskilda utbildningsenheter
som dock har stränga intagningsregler. Inga uppgifter om

diskriminering i arbetslivet, utbildning eller tillgång till hälsa och
sjukvård har rapporterats under 2007. Det finns en statlig myndighet
som arbetar med handikappfrågor inom bland annat utbildning.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
MR-organisationer kan fritt bedriva verksamhet i landet. År 2000
antogs en särskild lag om enskilda organisationer, på förslag från civila
samhället. Den nya lagen ger vissa diskretionära befogenheter till
regeringen, till exempel gällande införsel av material, vilket enligt
vissa enskilda organisationer skulle kunna missbrukas. Bland
betydelsefulla organisationer kan nämnas National Organization for
the Prevention of Child Abuse, NOPCA.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
De enda internationella organisationerna med MR-relaterad
verksamhet i landet är UNDP och UNICEF samt den Panamerikanska
Hälsoorganisationen, PAHO. Mot bakgrund av den fredliga
utvecklingen i regionen lade UNHCR 1995 ned sitt lokala kontor och
företräds nu av en lokal enskild organisation. Den regionala
samarbetsorganisationen OAS har gjort begränsade MR-relaterade
insatser i gränsområdet mot Guatemala inom ramen för den
medlingsprocess i gränstvisten mellan länderna som organisationen
sedan år 2000 leder.

Mänskliga rättigheter i Guatemala 2007

kampen mot den ökande straffriheten i landet. Kommissionen inleder
sitt arbete i januari 2008.

ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Läget beträffande de mänskliga rättigheterna (MR) i Guatemala är
fortsatt mycket oroväckande. Återverkningarna av den 36 år långa
interna väpnade konflikten har utvecklat ett synnerligen våldsamt och
rättsosäkert samhälle.
Statens oförmåga att bekämpa och väcka åtal mot den ökande
brottsligheten blir allt mer uppenbar. Kränkningar av mänskliga
rättigheter där poliser är inblandade ökar och innefattar mord, tortyr,
kidnappningar, socialarensningsaktioner, människohandel, godtyckliga
arresteringar och misshandel. Attacker och hot mot människorättsaktivister, domare, åklagare och journalister fortsätter. Förutom det brutala
våldet är straffrihet och korruption djupgående problem. Ett nationellt
rättvetenskapligt institute inledde sitt arbete i december 2007 och det
finns förväntningar att institutet på sikt ska bidra till effektivare
rättsundersökningar. Mer omfattande och absolut nödvändiga
reformer av polis- och åklagarmyndigheterna lyser dock fortfarande
med sin frånvaro.

Valkampanjen 2007 präglades av utbrett våld och perioden innefattar
flera mord på partifunktionärer, kandidater och deras familjemedlemmar. Valdeltagandet på landsbygden ökade tack vare en
decentraliserings-reform som innebar fler vallokaler på landsbygden
och var för första gången högre än valdeltagandet i städerna.
Valdeltagandet ökade mest bland kvinnor på landsbygden.

Existensen av parallella maktstrukturer och deras inflytande i
statsapparaten underminerar regeringens försök att förbättra
situationen för de mänskliga rättigheterna. Ett ökande antal övergrepp
utförs av sådana strukturer, som består av olika allianser av
tjänstemän, affärsmän, brottslingar, medlemmar i ungdomsgäng och
delar av polisen, militären och de privata säkerhetsstyrkorna.
Under året ratificerade kongressen avtalet om CICIG, den
internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala. CICIG, som
har börjat etableras under hösten 2007, är ett mycket positivt steg i

Situationen gällande ekonomiska och sociala rättigheter samt
minoriteters rättigheter har försämrats under de senaste åren, till stor
del beroende på minimala statliga resurser och ojämn
anslagsfördelning. Den extrema fattigdomen minskar, men
minskningstakten är inte lika snabb för urfolk, speciellt kvinnor.
Inkomstklyftorna är bland de största i världen, det grova våldet mot
kvinnor ökar och den kroniska undernäringen är fortsatt mycket
omfattande. Tillgången till hälsovård och utbildning är fortsatt låg.
Fredsavtalet rörande urfolkens rättigheter har i mycket ringa
omfattning genomförts.
Diskrimineringen mot urfolken är strukturell. På barnrättsområdet har
dock viktiga framsteg nåtts genom att Guatemala har ratificerat
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid
internationella adoptioner, samt antagit en nationell lag för att
genomföra konventionens bestämmelser.
Det är också glädjande att regeringen under året har lagt fram ett flertal
konventioner om mänskliga rättigheter och tilläggsprotokoll för
ratificering i kongressen, däribland barnkonventionens fakultativa
(frivilliga) protokoll om förebyggande av tortyr. Vidare hart man

förordat att problemen med ungdomsgäng ska hanteras med andra
medel än med hård strafflagstiftning.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna
om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Guatemala har ratificerat följande centrala konventioner avseende
mänskligarättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt
det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering
mot kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) samt det fakultativa
protokollet omenskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt
det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of
the Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter med

tilläggsprotokoll
Guatemala har deklarerat sin vilja att ansluta sig till Romstadgan för
internationella brottmålsdomstolen, men processen försvåras på grund
av motstånd från politiskt inflytelserika personer som anser att ett
anslutande skulle inkräkta på den nationella suveräniteten. Skulle en
ratificering ske är det troligt att landet inför ett undantag vad gäller
utlämning av amerikanska medborgare.
I maj 2007 ratificerade Guatemala Haagkonventionen om skydd av
barn och samarbete vid internationella adoptioner, vilket kommer att
kunna innebära en adoptionsprocess med barnets rätt i fokus. Under
2007 har Guatemala även skrivit under, men ännu inte ratificerat,
konventionen mot påtvingade försvinnanden samt konventionen om
rättigheter för personer med funktionshinder, inklusive dess
tilläggsprotokoll. Den senare konventionen har inte ännu godkänts av
kongressen. Under året har Guatemala även ratificerat
Genèvekonventionens tredje tilläggsprotokoll, samt tortyrkonventionens fakultativa protokoll om förebyggande av tortyr.
Guatemala har för närvarande fem rapporter utestående till
ovanstående FNkonventioner, varav en rör ICCPR, en CEDAW, en
CMW och två CRC.
Guatemalas regering har visat god samarbetsvilja med de olika
konventionernas övervakningskommittéer.
Under 2006 besökte FN:s särskilda rapportörer för urfolkens
rättigheter samt för utomrättsliga avrättningar landet. Även FN:s
arbetsgrupp för ofrivilliga försvinnanden gjorde ett besök. Inga besök
av FN:s särskilda rapportörer har genomförts under 2007, men landet

har en stående inbjudan till FN:s särskilda rapportör för
utbildningsfrågor.

med 19,4 procent jämfört med föregående år), och under det första
halvåret 2007 har 136 fall rapporterats.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot
tortyr
Kränkningarna av rätten till liv och förekomsten av tortyr har minskat
sedan den väpnade konflikten upphörde men problem kvarstår. Mellan
januari och augusti 2007 mottog ombudsmannen för mänskliga
rättigheter 216 anmälningar rörande kränkning av kroppslig integritet,
varav nästan hälften riktade sig mot medlemmar av den civila
poliskåren. Enligt ombudsmannen rapporterades 463 polisövergrepp
under 2006, en knapp minskning jämfört med förgående år, se vidare
punkt 7.

Mer än hälften av dessa attacker var riktade mot individer och
organisationer som fokuserar på ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. De allra flesta fall förblir outredda. Under 2007 har
attackerna mot miljöaktivister ökat, inklusive flera mordhot och
mordförsök. I januari 2007 utsattes två miljöaktivister för ett
mordförsök efter att organisationen de arbetade för vid upprepade
tillfällen utsatts för hot. I februari 2007 mördades en bondeledare
som engagerat sig i en lokal markkonflikt. Den allmänt höga
brottsnivån, samt det faktum att brottsanmälan sällan görs, gör det
svårt att bedöma hur många av dessa som har samband med personens
engagemang för mänskliga rättigheter. FN:s kontor för mänskliga
rättigheter menar dock att studerade fall uppvisar att systematisk
skrämseltaktik använts.

Antalet lynchningar har sjunkit de senaste åren, med undantag för
2006 då ombudsmannen för mänskliga rättigheter rapporterade 78 fall,
en fördubbling jämfört med föregående år. Mellan januari och maj
2007 har 27 fall rapporterats. Mycket tyder på att lynchningarna i hög
utsträckning är planerade aktioner som ofta leds av kommunala
befattningshavare och medlemmar av de före detta självförsvarspatrullerna, PAC. Den vanligaste orsaken till lynchningar är misstänkta
kidnappningar av barn. Högsta domstolen lanserade under 2006 en
kampanj för att bekämpa fenomenet. Ett lagförslag om att ta upp
lynchning som ett särskilt brott, med straffpåföljden fängelse mellan
25 och 50 år, ligger i kongressen.
Antalet rapporterade hot och attacker mot människorättsaktivister och
deras arbetsplatser ligger på en fortsatt hög nivå. I många fall
misstänks polisen vara inblandad. Under 2006 rapporterade en
sammanslutning av människorättsorganisationer 278 fall (en ökning

Förhållandena i landets fängelser präglas av hög överbeläggning,
dåliga sanitära förhållanden, brist på utbildad personal och avsaknad
av rehabiliteringsprogram. Häktade personer blandas med redan
dömda fångar på landets fängelser. Beläggningsgraden har ökat de
senaste året och nådde 78 fångar per 100 000 invånare i december
2007. Av dessa var 11,7 procent kvinnor, vilket är en ökning med fem
procent jämför med föregående år.
Antalet mord, våldtäkter och fall av misshandel bland interner har
ökat. 26 fångar omkom i landets fängelser under 2006. Korruption och
resursbrist har gjort att många interner har tillgång till vapen och
obehindrat kan bedriva brottslig aktivitet inifrån fängelserna. Under
2006 introducerade regeringen en rad åtgärder för att återta kontrollen
på landets fängelser. Bland annat antogs under 2006 en modern

fängelselag som lade grunden för en humanare fängelsemiljö, men
genomförandet hämmas av brist på resurser.
Under stormningen av landets mest problemtyngda fängelse dödades
sju interner som enligt myndigheterna gjort väpnat motstånd. En
undersökning från ombudsmannen för mänskliga rättigheter visar
också att det finns tecken som tyder på att de sju internerna blev
utomrättsligt avrättade.
Den allmänna kriminaliteten fortsätter att öka dramatiskt och statens
oförmåga att skydda medborgarna blir alltmer uppenbar. Väpnade
överfall på gatan och på bussar tillhör vardagen i Guatemala.
Mordfrekvensen har ökat kraftigt på senare år och nådde 46 mord per
100 000 invånare under 2006, en nivå som internationellt ses som
krigshandlingar vid medelintensiva väpnade konflikter.
Enligt polismyndigheten rapporterades 5 885 mord under 2006, en
ökning med 38 procent sedan 2003. Mellan januari och oktober 2007
rapporterades 4 766 mord, varav omkring tio procent gällde kvinnor,
se vidare punkt 14.
Mordfrekvensen är dubbelt så hög bland ungdomar. De runt 1,5
miljoner handeldvapen som anses finnas i omlopp i Guatemala, varav
färre än 200 000 är lagligt registrerade, har bidragit till det grova
våldet. Vissa mord tycks vara resultatet av sociala rensningsaktioner
med typiska drag av utomrättsliga avrättningar där framför allt unga
personer är offren.
FN:s människorättskontor har mottagit information som tyder på att
det förekommer att poliser är direkt inblandade i utomrättsliga
avrättningar.

Parallella strukturer misstänks operera inom polisväsendet och
kopplingar till den organiserade brottsligheten kan inte uteslutas.
Ombudsmannen för mänskliga rättigheter mottog 23 anmälningar om
utomrättsliga avrättningar under 2005. FN:s specialrapportör för
utomrättsliga avrättningar menar att staten bär ansvaret för denna
situation, då man inte gör något för att minska straffriheten. Ett mycket
uppmärksammat fall under 2007, som anses bekräfta dessa misstankar,
var morden på tre salvadoranska ledamöter av det centralamerikanska
parlamentet PARLACEN i Guatemala i februari. De tre ledamöterna
och deras chaufför blev bortförda och utsatta för tortyr innan deras
brända kroppar dumpades. Kort efter morden häktades fyra
guatemalanska kriminalpoliser – däribland chefen för enheten för
organiserad brottslighet – för brottet. De arresterade erkände morden,
som var en beställning, men mördades kort därefter i ett av
Guatemalas mest hårdbevakade fängelser. Ett annat uppmärksammat
fall är från september 2007, då två poliser från polischefens personliga
säkerhetsstyrka häktades, misstänkta för att ha fört bort, torterat och
avrättat fem ungdomar i området El Gallito i Guatemala City.
Rättegången mot de två poliserna har ännu inteavslutats.
4. Dödsstraff
I Guatemala kan dödsstraff utdömas för mord, försvinnanden,
kidnappning och våldtäkt. Ingen avrättning har skett sedan år 2000
men 19 personer väntar fortfarande på att deras dödsdomar ska
verkställas. Sex dödsdömda fångar fick sina straff ändrade till 50-åriga
fängelsestraff under 2006. Inga nya dödsdomar har utfärdats under
2007. Folkopinionen i landet är för dödsstraffet. År 2000 avskaffades
nådeinstitutet (möjligheten att begära nåd) och 2002 utlystes ett
moratorium (uppehåll) för nya avrättningar, vilket har medfört att de
dödsdömda befinner sig i ett juridiskt vakuum. EU är starkt pådrivande
i frågan om att avskaffa dödsstraffet. Två domar som meddelades

under 2005 av den interamerikanska domstolen för mänskliga
rättigheter innebär i praktiken att Guatemalas dödsstraff för mord
(dödstraff för övriga brott berörs inte av domen) inte är förenligt med
den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter. Den
interamerikanska domstolen har även förstärkt de facto moratoriet
genom att uttala att inga avrättningar får verkställas eftersom
nådeinstitut saknas. Det är fortfarande oklart hur regeringen kommer
att förhålla sig till domarna. Förre presidenten Berger har tog tydlig
ställning för ett avskaffande, men det fanns motstånd inom hans egen
regering. Den nyvalde presidenten Álvaro Colom, vars regering
tillträdde den 14 januari 2008, har uttalat sig för dödsstraffet och i
februari 2008 röstade kongressen igenom ett nytt lagsförslag som
legaliserar dödsstraffet. Det är för närvarande oklart om presidenten
ämnar skriva under lagförslaget. EU har genom diplomatiska
uppvaktningar visat sitt missnöje med det nya lagförslaget.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Den guatemalanska lagstiftningen förbjuder godtyckliga
frihetsberövanden. Överträdelser är dock i praktiken vanliga, särskilt
när det gäller medlemmar av ungdomsgäng. Polisen har i flera fall
anklagats för att vara inblandade i fall av tortyr och mord på
gängmedlemmar. De flesta av fallen blir aldrig utredda.
Enligt enskilda organisationer är det vanligt att poliser placerar droger
på ungdomar för att sedan gripa dem för droginnehav. Mellan 2001
och 2007 minskade antalet fängslade ungdomar med runt 50 procent,
samtidigt som antalet mord på ungdomar ökade explosionsartat. Vissa
enskilda organisationer menar att denna utveckling visar att den så
kallade sociala kontrollen av oönskade element i samhället tagit steget
från frihetsberövande till utomrättsliga avrättningar, huvudsakligen i
polisers regi. Under 2006 utökades möjligheten för polisen att få
tillgång till domare även utanför kontorstid, vilket anses ha minskat

antalet godtyckliga arresteringar något. Reformen anses även
ha minskat antalet övergrepp mot de intagna på polisstationerna.
Verksamheten hämmas dock av bristen på domare samt det faktum att
nationell täckning saknas.
Under den interna väpnade konflikten uppskattas runt 45 000 personer
ha blivit offer för ofrivilliga försvinnanden och organisationer som
organiserar försvunnas familjemedlemmar utsätts enligt rapporter
regelbundet för attacker och hot.
Enligt uppgifter från polismyndigheten skedde 621 försvinnanden
under det första halvåret 2007, en minskning med drygt 13 procent
jämfört med föregående år. Ombudsmannen för mänskliga rättigheter
mottog 32 anmälningar om kidnappningar under det första halvåret
2007, en ökning med 33 procent jämfört med samma period
föregående år. Under det första halvåret 2007 kidnappades för första
gången fler kvinnor än män.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Guatemalas rättsväsende karakteriseras av stark politisering av dess
instanser, bristande resurser och korruption, som gör att det fortfarande
är alltför svagt för att konfrontera den organiserade brottsligheten i
dess olika former. Högsta domstolen, riksåklagarämbetet och
konstitutionsdomstolen är alla politiserade och har vissa kopplingar till
parallella maktstrukturer. Transparency Internationals (TI)
korruptionsindex placerar Guatemala på plats 111 av 179 länder med
ett index som uppgår till 2,8 av 10,0 (Sverige har 9,3). Nivåer under
3,0 är tecken på en hejdlös korruption, vilket enligt TI innebär en rad
risker förde statliga institutionerna, liksom för den sociala och
politiska stabiliteten.

Antalet domstolar är otillräckligt och stora delar av
landsbygdsbefolkningen, inte minst den icke-spansktalande delen, har
bristande eller ingen tillgång till det offentliga rättssystemet. Enligt
lagen får tiden från det att ett rättsfall initieras till dess att
rättsöverläggningarna påbörjas inte överstiga 48 dagar. En studie,
gjord av en lokal enskild organisation, visar att denna process i
genomsnitt varar fjorton månader. Andelen häktade av det totala
antalet fängslade personer har sjunkit sedan 2003 och var i december
2007 44 procent (i Skandinavien ligger snittet på 20-25 procent). Ett
lagförslag om ökad insyn i offentlig förvaltning, som kan bli ett
användbart verktyg i kampen mot korruption, har presenterats för
kongressen. Under året utfärdades också ett dekret med samma syfte,
som endast rör centrala statsorgan. Ett lagförslag som ska begränsa
möjligheten att överklaga delbeslut under rättsprocessens gång, så
kallade amparos, ligger fortfarande i kongressen. Denna form av
överklagande har utnyttjats i stor omfattning, inte minst i
rättsprocesserna om övergrepp som begicks under den interna
konflikten. Den har därigenom både försenats och komplicerats.
Rättsprocesserna om övergrepp under den interna konflikten försvåras
även av försvarsministeriets fortsatta ovilja att lämna ut information
om militära aktiviteter under den interna konflikten med hänvisning till
att informationen är sekretesskyddad som statshemlighet.
En oroväckande utveckling är fortsatta attacker mot tjänstemän inom
rättsväsendet, både på lokal nivå och under det senaste året även i
högre instanser. Organiserad brottslighet och maktstrukturer som
motsätter sig utredning av brott mot mänskliga rättigheter begångna
under den interna väpnade konflikten misstänks ligga bakom. En
särskild enhet inom åklagarämbetet har tillsatts för att utreda denna typ
av brott, men bristande resurser har urholkat dess kapacitet att agera.

Poliskåren med endast knappt 20 000 medlemmar (enligt internationella jämförelser vore cirka 44 000 medlemmar normalt för ett land av
Guatemalas storlek) har varken personella eller materiella resurser för
att fylla sina uppgifter. Täta chefsbyten, låga löner, otillräcklig
utbildning, allmändemoralisering samt att poliser från den tidigare
militariserade och korrupta polisorganisationen har tagits in i
poliskåren, har ytterligare bidragit till attförsvaga organisationen och
ett ökat antal polisövergrepp. Under året har många poliser avskedats
för övergrepp och korruption, men bara ett fåtal har ställts inför rätta.
Flera av de avskedade har dessutom återanställts efter domar i
arbetsdomstolar. Sedan 2005 deltar militärer i polispatrullering i delar
av huvudstaden, ibland utan närvaro av poliser, trots tydliga direktiv
om motsatsen. Det har inte kunnat påvisas att den gemensamma
patrulleringen harhaft positiva effekter på säkerhetsläget i landet.
Antalet anmälningar om övergrepp av denna typ av patruller är dock
förhållandevis lågt. En positiv aspekt är att den nuvarande regeringen,
tagit avstånd från en mer repressiv lagstiftning för att bekämpa
ungdomsgäng. Enskilda sådana aktioner förekommer dock i praktiken.
Under 2006 antogs en lag om organiserad brottslighet, men
genomförandet hämmas av brist på resurser. Ombudsmannaämbetet
för mänskliga rättigheter är oberoende av regeringen och får sin
budget av parlamentet.
Ombudsmannen för perioden 2002-2007 har lyckats höja ämbetets
profil och bredda dess arbetsfält, men kritiseras för att inte samarbeta
med de statliga institutionerna.
7. Straffrihet
Utredningar av brott begångna under den interna väpnade konflikten
går långsamt och ansträngningarna att få de anklagade ställda inför
rätta har haft begränsade framgångar. Flera oberoende organisationer

för mänskliga rättigheter har inlett rättsprocesser mot de före detta
presidenterna Fernando Lucas García och Efraín Rios Montt och deras
respektive regeringar för ett antal massakrer på civilbefolkningen
1981-83. I juli 2006 utfärdade en spansk domare en internationell
arresteringsorder mot Rios Montt, Lucas García, den före detta
presidenten Oscar Mejía Víctores och fem andra högt uppsatta
militärer. Anklagelserna rör folkmord och andra brott mot
mänskligheten begångna under perioden 1978-86 (Lucas García avled
i exil i Venezuela i maj 2006). Den guatemalanska författningsdomstolen uttalade i ett utslag i december 2007, att Spanien inte har
jurisdiktion (laglig rätt) att lagföra de fem anklagade militärerna.
Beslutet, som många befarar kan komma att påverka möjligheterna till
att lagföra de båda anklagade före detta presidenterna, har mötts av
hård kritik av människorättsorganisationer i landet. Under 2006
upptäckte ombudsmannen för mänskliga rättigheter ett mycket
omfattande och övergivet polisarkiv. Arkivet tros innehålla omkring 80
miljoner dokument om bland annat polisens aktiviteter under den
väpnade interna konflikten. Det mycket omfattande arbetet att spara
och sortera dokumenten elektroniskt har påbörjats. Själva analysen av
dokumenten har ännu inte inletts.
I Guatemala finns en fristående kommission för kompensation till
krigsoffer med representanter från regeringen, parlamentet,
domstolsväsendet och det civila samhället. Interna stridigheter inom
kommissionen samt att upprättautbetalningslistor har försenat
utbetalningarna. Planen för ekonomisk ersättning löper över 13 år och
hittills har motsvarande 80 av 300 miljoner kronor betalats ut.
Enskilda organisationer har riktat kritik mot att kompensationen endast
är ekonomisk och saknar sociala komponenter.
Rädsla för att anmäla och vittna, bristande utredningsresurser,

korruption och motstånd från parallella maktstrukturer gör att
straffriheten fortfarande är ett stort problem. Endast två procent av alla
mord som begås i landet klaras upp.
En stor del av dessa mord och andra grova brott utförs av olika
allianser av tjänstemän, privata sektorn, medlemmar i ungdomsgäng
och delar av polisen, militären och de privata säkerhetsstyrkorna.
Deras syfte är att stärka kontrollen av lukrativa verksamheter såsom
bostadsbyggande, smuggling av vapen, narkotika och människor,
pengatvätt, bilstölder och olagliga adoptioner. Dessa gruppers
inflytande i statsapparaten och rättsväsendet bidrar till att ytterst få
brott utreds och leder till åtal. Undersökningar har visat att oförmågan
att klara upp brott inte endast är en fråga om ekonomiska resurser.
Mot bakgrund av den omfattande straffriheten har ombudsmannen för
mänskliga rättigheter tagit initiativet till att etablera en särskild
kommission, CICIG, med internationellt stöd, med uppdrag att
bekämpa straffriheten genom att utreda förekomsten av illegala
gruppers och hemliga säkerhetsstyrkors struktur och verksamhet i
landet. I maj 2007 godkände kongressen etableringen av CICIG.
Etableringsprocessen har inletts under hösten 2007 och den spanske
människorättsdomaren och åklagaren Carlos Castresana har utsetts till
kommissionens chef. CICIG är en internationell kommission direkt
underställd FN:s generalsekreterare och finansieras av internationella
givare. Kommissionens kommer att bistå det nationella
åklagarväsendet med rättsutredningar och att få fram bevis med hjälp
av kommissionens juridiska och tekniska expertis, som kommer att
bestå av omkring hundra personer. CICIG beräknas inleda sitt arbete i
januari 2008.
Polisens kapacitet att genomföra brottsutredningar som inkluderar
teknisk bevisning är fortsatt mycket begränsad. I september 2006
skapades ett nationellt rättsmedicinskt och kriminaltekniskt institut

som kommer att kunna förbättra den tekniska bevishanteringen och
därigenom bidra till att minska den nästan totala straffriheten.
Etableringen av institutet har försenats kraftigt på grund av brist på
budgetmedel. Institutet inledde sitt arbete i december 2007.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediefriheten garanteras av konstitutionen. Det
förekommer ingen statlig censur av medier, men få tidningar och TVstationer är helt självständiga från politiska eller ekonomiska intressen.
Hot och attacker mot journalister ligger fortfarande på en hög nivå.
Enskilda organisationer bedömer dock att den största faran för
pressfriheten i landet är den ökade självcensuren.
Parallella maktstrukturer får allt större inflytande över vad som
publiceras vilket bland annat får till följd att journalister, på grund av
rädsla för repressalier, inte vågar skriva om känsliga ämnen, såsom
den narkotikarelaterade organiserade brottsligheten och korruption.
Under 2007 skedde flera attacker mot journalister och deras
arbetsplatser. Det gäller flera fall av mord, mordförsök, dödshot,
kidnappning och inbrott.
Huvuddelen av övergreppen utförs av poliser och före detta
medlemmar av självförsvarspatruller. Trots att en särskild enhet inom
åklagarämbetet tillsatts för denna typ av brott blir endast ett fåtal
föremål för rättslig prövning. I Reportrar utan gränsers
pressfrihetsindex rankas Guatemala på plats 104 av 169 länder, längst
ner på listan av de centralamerikanska länderna.
Flera mord och hot riktade mot fackföreningsledare och bondeledare
aktiva i markkonflikter har förekommit under 2007.
Religionsfriheten garanteras av konstitutionen och är allmänt

respekterad i Guatemala. Urfolken har dock fortfarande begränsad
tillgång till sina kultplatser.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I Guatemala råder politisk pluralism med flerpartisystem. Guatemala
har ett presidentsystem efter amerikansk modell. Statschefen utses i
allmänna val för en fyraårsperiod och kan inte väljas om. Regeringen
utses och avsätts av presidenten. Den lagstiftande makten ligger hos
parlamentet, som utses på fyra år i allmänna val. Avsaknaden av
majoritetsgrupperingar i parlamentet har tvingat presidenten att söka
förhandlingslösningar, vilket stärkt parlamentets inflytande. Detta
kommer högst troligen att prägla även den nyligen tillträdda
regeringen eftersom den nye presidentens parti kommer att sakna egen
majoritet i kongressen.
En rad interna och strukturella faktorer motverkar ett väl fungerande
partisystem och ett brett deltagande i den politiska processen. Partierna
i Guatemala saknar ofta interndemokrati, har kort livslängd och
uppvisar en mycket svag ideologisk förankring. Partierna tenderar
även att försvagas betydligt i opposition, bland annat på grund av
bristande förankring hos befolkningen och avsaknad av långsiktiga
strategier.
Under hösten 2007 genomfördes president-, parlaments- och
borgmästarval i Guatemala. Valperioden präglades av ett mycket
omfattande och brutalt våld, ofta med politiska förtecken. Enligt
ombudsmannen för mänskliga rättigheter resulterade perioden före den
första valomgången i 51 mord, varav 45 gällde politiker och sex
familjemedlemmar, vilket kan jämföras med 23 mord under
motsvarande period inför valen 2003. Enligt valobservationsorganisationen Mirador Electoral, innehöll perioden totalt 119 fall av politiskt

våld. Förutom de ovan nämnda morden även 18 allvarligt skadade, 37
dödshot och 13 kidnappningsförsök. De allra flesta morden skedde på
lokal nivå och misstänks ofta ha kopplingar till den narkotikarelaterade
organiserade brottligheten.
Eftersom få av morden utreds går det inte med säkerhet att säga att det
rör sig om politiska mord. Själva valdagen var dock lugn och utan
våldsamheter.
Valdeltagandet i parlaments- och kommunalvalet 2007 (60,5 procent)
var något högre än vid valen 2003. Det låga valdeltagandet anses bero
på bristande förtroende för det politiska systemet, men även på
praktiska svårigheter att rösta. Inför valen 2007 genomfördes dock en
omfattande valreform som innebar en decentralisering och fler
vallokaler, för att öka valdeltagandet på landsbygden. Som en
konsekvens av reformen blev valdeltagandet på landsbygden för första
gången högre än i huvudstaden. Beträffande kvinnors och urfolkens
politiska deltagande, se punkt 14 respektive 16. Valproceduren
försvårades av bristfälliga vallängder. En negativ aspekt var att
valreformen även innebar att sanktionsmöjligheterna för
valkampanjsbrott togs bort, vilketinnebar att Valdomstolen inte har
några möjligheter att sanktionera partier som använder otillbörlig
reklam eller som överskrider den tillåtna summan att spendera på
valkampanjer.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA
RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Guatemala har anslutit sig till Internationella arbetsorganisationens
(ILO), åtta centrala konventioner gällande förenings- och
förhandlingsfrihet, ickediskriminering i arbetslivet samt förbud mot

barn- och tvångsarbete, och har överfört dessa i nationell lag.
Genomförandet av arbetslagstiftningen går trögt.
De viktigaste orsakerna är arbetsministeriets och arbetsdomstolarnas
bristande resurser samt fackföreningarnas svaga ställning
(organiseringsgraden ligger på runt tre procent).
Det är vanligt att privata, statliga och kommunala arbetsgivare (främst
inom maquila-industrin [ekonomiska frizoner] och jordbrukssektorn)
genom hot, våld och avskedanden försöker förhindra fackföreningsaktiviteter. Majoriteten av arbetsgivarna inom jordbrukssektorn (där
för 36 procent av arbetskraften finns) betalar långt under minimilönen.
Dessa brott tas ofta upp av arbetsdomstolarna, men utdömda
kompensationsåtgärder genomförs sällan, vilket i sin tur ligger till
grund för en mängd ockupationer av mark, av jordbruksarbetare som
avskedats och inte fått ersättning. Cirka 70 procent av arbetskraften är
verksam inom den informella ekonomin, vilket gör officiella
arbetslöshetssiffror irrelevanta. Minimilönen täcker enligt
fackföreningarna inte kostnaden för basvarukorgen.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Resurstilldelningen till hälsosektorn är en av de lägsta i världen (1,8
procent av BNP för 2007) och avsaknaden av strategiska hälsomål gör
en förbättring på området osannolik på medellång sikt. Enligt en studie
från Världsbanken saknar 59 procent av befolkningen tillgång till
sjukvård, även om hälsoreformer inneburit viss ökad täckningsgrad.
Ofta saknas kompetent personal och basmediciner på läkarstationer ute
i landet. Elva procent av befolkningen har någon form av
hälsoförsäkring, för urfolken är siffran endast fem procent.
Guatemala fortsätter att uppvisa oroande hälsoindikatorer generellt,
med låg förväntad livslängd, hög barnadödlighet och fortsatt hög

mödradödlighet. 54 procent av alla barn under fem år är undernärda,
en av de högsta siffrorna i världen.

av alla som börjar primärskolan hoppar av i förtid. Bland den fattiga
delen av befolkningen har endast 8,5 procent avslutat sekundärskolan.

70 procent av befolkningen har tillgång till dricksvatten i hemmet och
85 procent till sanitära anläggningar. Nivåerna är betydligt lägre för
landsbygdsbor och urfolken och har sjunkit ytterligare till följd av de
översvämningar och jordskred som drabbade landet 2005. Frekvensen
av malariasmittade är fortfarande hög. Under 2006 rapporterades 31
000 fall i Guatemala, vilket kan jämföras med 51 000 fall i hela
Centralamerika. Alkoholism är den femte vanligaste dödsorsaken
bland män. Andelen hiv-smittade personer ökar och nådde 0,9 procent
under 2007. De mest drabbade grupperna är HBT-personer (homo-, bioch transpersoner). Guatemala upplever, liksom stora delar av
världen, att allt fler kvinnor drabbas av hiv/aids. Regeringen har
utarbetat en ambitiös plan för förebyggande av hiv/aids för åren 2006
till 2010, men genomförandet hämmas av att budgetmedel inte
tillskjutits.

Skolavgifter, dyra skolböcker och uniformstvång bidrar till att många
fattiga i praktiken utestängs från skolutbildning. Regeringen har satsat
på tvåspråkig utbildning (spanska och ett mayaspråk) och denna
omfattade 17,3 procent av skolorna i december 2007. Bristande
resurser har dock lett till försämrad kvalitet på denna typ av
undervisning. Flerspråkig undervisning erbjuds endast till och med
tredje klass i grundskolan.

12. Rätten till utbildning
Konstitutionen föreskriver allmän och kostnadsfri sexårig
skolutbildning för samtliga barn. Nivån på de statliga utgifterna till
utbildningssektorn har ökat från 1,7 procent av BNP 1995 till 2,6
procent 2007, men är fortfarande bland de lägsta i Latinamerika.
Enligt uppgifter från utbildningsministeriet 2007 har andelen som
påbörjar undervisning (inskrivna) i primärskolan ökat från 64 till
91,7 procent mellan 1991 och 2006 (för urfolk är siffran 88,7 procent).
34,1 procent påbörjar sekundärundervisning (för urfolk är siffran 24,1
procent). Det genomsnittliga antalet skolår är 5,4 (3,8 bland urfolken),
och analfabetismen bland 15- till 24-åringar är drygt 17 procent, fyra
gånger högre än medeltalet i Latinamerika. Kvinnor som tillhör
urfolken på landsbygden går i medeltal endast 1,2 år i skolan. Hälften

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Trots att Guatemala är ett medelinkomstland räknat i BNP per capita är
fattigdomen utbredd. Andelen fattiga har de senaste åren sjunkit från
56 (2000) till 51 procent (2007) och andelen extremt fattiga har sjunkit
från 21,5 procent (2005) till 15,2 procent (2007).
Fattigdomsminskningen har inte varit lika stor för urfolk. Bland urfolk
på landsbygden är 75 procent fattiga och av dessa är 27 procent
extremt fattiga. Enligt GINI-skalan (statistiskt mått på ojämlik
inkomstfördelning) är Guatemala ett av det mest ojämlika länderna i
världen.
Den rikaste tiondelen av befolkningen står för 48 procent av all
inkomst i landet.
Ett av målen med fredsavtalen var att förbättra levnadsförhållandena
för den fattiga delen av befolkningen, det vill säga främst för urfolken,
kvinnor ochbarn. Den låga skattekvoten (drygt 10 procent av BNP)
innebär dock att staten har högst begränsade möjligheter att garantera
befolkningens grundlägganderättigheter. Andelen sociala utgifter av
BNP har minskat sedan 2001 och är bland de lägsta i Latinamerika. De
fattigas ekonomiska utsatthet och prekära boendesituation

tydliggjordes hösten 2005 då översvämningar och jordskred
dödade runt 1 500 personer och förstörde majsskörden i stora delar av
landets fattigaste regioner.
Med en övervägande andel av befolkningen bosatt på landsbygden och
ett ojämnt fördelat ägande av odlingsbar mark (2,5 procent av
befolkningen äger 65 procent av jorden) har jordfrågan blivit en av de
mest explosiva samhällsfrågorna. Ett bristfälligt jordregister har
medfört ett stort antal ägandetvister. 2005 antogs en lag som etablerar
ramverket för en lantmäteriinstitution och dess verksamhet. Det
återstår att se i vilken grad den kan bidra till en förbättrad situation för
den fattiga landsbygdsbefolkningen.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
I Guatemala råder ojämlikhet mellan könen. Landet ligger i botten av
de latinamerikanska länderna på FN:s könsrelaterade
utvecklingsindex. Enligt UNDP är 37 procent av kvinnorna analfabeter
(i vissa regioner så många som åtta av tio) jämfört med 25 procent av
männen. Kvinnors valdeltagande är lägre än männens, främst på grund
av att många av dem saknar de IDhandlingar som krävs för
röstregistrering. Under året har dock en ny myndighet för
personregistrering och identitetskort installerats som kommer
att inleda verksamheten 2008, vilket även kan få en positiv effekt på
kvinnors valdeltagandet. Valen 2007 resulterade i att antalet kvinnliga
kongressledamöter kommer att öka från 14 (8,6 %) till 19 (12% ) av
totalt 158, medan andelen kvinnliga borgmästare kommer att minska
från åtta till sex, varav endast en mayakvinna. Av det totala antalet
kandidater i valen 2007 var 12,6 procent kvinnor.

Mödradödligheten är bland de högsta i Latinamerika och 59 procent av
alla födslar sker utan hjälp av medicinsk personal. Aborter är
förbjudna förutom vid fara för moderns liv. En betydande andel av
dödsfallen bland mödrar beror på illegala aborter. Sexuellt övergrepp
finns inte som brottsrubricering i strafflagstiftningen. Ett viktigt
framsteg under året är att den som har gjort sig skyldig till våldtäkt
inte längre kan undgå straff genom att gifta sig med sitt offer. Handel
med kvinnor och barn i prostitutionssyfte förekommer till, från och
genom Guatemala, och poliser misstänks vara inblandade i flera fall.
Lagar och skyddsåtgärder för denna grupp är svaga eller saknas helt.
Våld mot kvinnor i och utanför hemmet är ett utbrett fenomen.
Ombudsmannen för mänskliga rättigheter mottog 1 225 anmälningar
för våld i hemmet under det första halvåret 2007, en ökning med drygt
tre procent jämfört med motsvarande period året innan. Enligt
polismyndigheten rapporterades 225 sexualbrott under det första
halvåret 2007, en ökning med 45 procent jämfört med samma period
föregående år. Mörkertalet är dock troligen mycket stort. Ett lagförslag
om våld mot kvinnor är under behandling i kongressen.
Mord på kvinnor på landsbygden har fått stor uppmärksamhet de
senaste åren. Andelen mördade kvinnor i förhållande till det totala
antalet mord har de senaste åren legat kring tio procent, vilket är låga
siffror internationellt sett.
Enligt polisens uppgifter mördades 603 kvinnor under 2006 - en
ökning med 57 procent jämfört med 2003 - och 489 kvinnor
rapporteras ha blivit mördade under perioden januari till november
2007. Mördade kvinnors kroppar uppvisar oftare spår av grövre våld
än mäns. En stor del av morden tycks enligt ombudsmannen för
mänskliga rättigheter vara kopplade till brottsligheten i ungdomsgäng.

Vissa kroppar uppvisar spår av mycket grov könsrelaterad misshandel.
Denna typ av mord, som karaktäriseras som feminicidios, har ökat de
senaste åren. Ett lagförslag att införa feminicidios som brottskategori
är under behandling i kongressen.
Kvinnorörelsen har vuxit sig starkare sedan fredsavtalens
underskrivande. Inom regeringen har en plattform för jämställdhetsarbete skapats på initiativ från presidentens sekretariat för kvinnofrågor (SEPREM). Tilldelade statliga resurser för främjande av
kvinnors rättigheter är symboliska. SEPREMsframtid efter regeringstillträdet i januari 2008 är oviss. Enligt ett förslag kan kvinnofrågor
komma att integreras i ett nybildat ministerium för familjefrågor,
vilket många befarar kommer att försvaga regeringens arbete med
jämställdhetsfrågor.
15. Barnets rättigheter
Barn utgör 50 procent av befolkningen och tillhör en av de mest
utsatta grupperna i samhället. UNICEF (FN:s barnfond) uppskattar att
två tredjedelar av alla guatemalanska barn lever i fattigdom.
Fattigdomen har ökat andelen barnarbetare och enligt UNICEF arbetar
20 procent av alla barn mellan 7-14 årregelbundet. Kronisk
undernäring hos barn under fem år ökade från 46,4 procent år 2000 till
49,3 procent 2006 (68 procent bland urfolken), en av dehögsta
nivåerna i världen. Många barn dör varje år av sjukdomar som kan
behandlas, såsom diarré och lunginflammation, vilket visar på
bristande tillgång till vård och mediciner.
Våld mot barn och ungdomar är den femte vanligaste
dödsorsakeninomåldersgruppen och har ökat stadigt de senaste åren
fram till år 2006. Under 2006 mördades 461 barn och ungdomar,
jämfört med 412 för 2005, vilket är de högsta siffrorna i Latinamerika.

Mellan januari och oktober 2007 mördades 346 barn och ungdomar,
vilket innebär en ökning jämfört med föregående år. Av de mördade är
omkring 20 procent flickor. Våld mot barn i hemmet är ett allvarligt
problem och under 2005 mottog justitiekanslern 1 035 klagomål
rörande barnmisshandel. Mörkertalen är förmodligen stora och få fall
resulterar i fällande domar. Våldet mot landets cirka 8 000 gatubarn
har ökat de senaste åren. Omkring 35 000 barn och ungdomar
uppskattas tillhöra kriminella ungdomsgäng. Försvinnanden och
kidnappningar av barn och ungdomar har ökar de senaste åren.
Ombudsmannen för mänskliga rättigheter rapporterar 644 fall under
2006 och 230 fall under de fem första månaderna 2007, varav
omkring 75 procent i åldersgruppen tolv till sjutton år. Det
förekommer anmälningar om att polisen är delaktig i mord och
försvinnanden av gatubarn och medlemmar av ungdomsgäng, så kallad
social rensning.
Barnrättsorganisationer misstänker att sexuellt våld och incest mot
barn är vanligt förekommande i Guatemala, men statistiskt underlag
saknas.
Ombudsmannen för mänskliga rättigheter rapporterar 220 anmälningar
av sexualbrott riktade mot minderåriga under 2006. Barnprostitutionen
är betydande, men omfattas inte av landets strafflagstiftning. Antalet
prostituerade barn anses vara 2 000 bara i huvudstaden. Påtvingade
giftermål bland minderåriga förekommer. Många barn försöker varje
år ensamma ta sig in illegalt i USA och utsätter sig då för betydande
risker. 2005 antogs ennationell politik för barn- och ungdomsfrågor
som drivs av en självständig kommission, vilket anses vara ett steg
framåt.
Guatemala är det land i världen i vilket flest adoptioner genomförs per
capita (ett av 100 barn adopteras). De internationella adoptionerna har

ökat kraftigt och 2007 genomfördes omkring 5 000 adoptioner, nästan
samtliga till USA. En adoption kan kosta adoptivföräldrarna upp till 40
000 US dollar och enligt beräkningar ligger kommersiella intressen
bakom 97 procent av adoptionerna. Misstankar finns om kopplingar
till den organiserade brottsligheten, som i sin tur har kopplingar in i
statsapparaten. Det förekommer att barn kidnappas för att adopteras
bort. I Guatemala tillåts adoptioner av barn genom ett enkelt
notarieförfarande, det vill säga utan inblandning av domstol, vilket
strider mot 1993 års Haag-konvention om adoptioner. I maj 2007
ratificerade Guatemala Haag-konventionen, vilken trädde i kraft från
den 31 december 2007, trots hårt motstånd från vissa ledamöter i
kongressen. Den nationella lag som ska reglera genomförandet av
konventionen, bland annat skapandet av den nya självständiga
myndighet som ska administrera adoptionsförfarandet, godkändes
av kongressen i december 2007. Under 2006 anslöt sig USA till
Haagkonventionen som träder i kraft i landet i april 2008, vilket
sannolikt kommeratt minska antalet notariebeslutade adoptioner i
Guatemala.
En självständig myndighet för barnets rättigheter instiftades 2005, men
framgångarna har uteblivit, främst på grund av avsaknad av budget.
Under året har en ny uppförandekod gällande sexuellt utnyttjande av
barn antagits av kongressen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska,
språkliga och religiösa minoriteter samt urfolk
Även om konstitutionen stipulerar respekt för urfolkens rättigheter och
traditioner erkänner den inte Guatemala som en mångkulturell,
multietnisk och flerspråkig nation. Det råder en strukturell
diskriminering och marginalisering av urfolken. FN:s speciella
rapportör för urfolkens rättigheter har betecknat

Guatemala som ett land där ett apartheidsystem i praktiken råder.
Enligt den senaste folkräkningen utgör urfolken drygt 40 procent av
landets befolkning, medan de utgör nästan 60 procent av de fattiga och
över 70 procent av de extremt fattiga. Kommissionen för uppklarande
av historiska fakta kom framtill att 83 procent av alla offer för
övergrepp under den interna väpnade konflikten tillhörde urfolken .
Diskriminering mot urfolken blir endast i begränsad utsträckning
föremål för anmälningar. Under 2006 mottogs 63 anmälningar och
siffrorna för 2007 ser ut att hamna på en liknande nivå.
Enskilda organisationer har uttryckt frustration över att anmälningar
sällan leder till rättegång och att både åklagare och domare saknar
kunskap om och erfarenhet av diskrimineringsfall.
Tillgången till arbete, social service, hälsovård, utbildning, vatten och
sanitet är i genomsnitt avsevärt sämre för urfolken än för befolkningen
i övrigt. Som resultat har denna grupp enligt UNDP i genomsnitt 13 år
kortare livslängd än den övriga befolkningen. För utbildning, se punkt
12. Urfolken är också underrepresenterade i de högre politiska
institutionerna, den juridiska sektorn och inom statsförvaltningen. I
parlamentet utgör gruppen endast 7,6 procent av ledamöterna och en
av 13 ministrar. Valen 2007 medför att andelen urfolk i kongressen
kommer att öka till 9,5 procent (15 av 158). När det gäller landets
borgmästare ökar urfolkens representation och kommer att vara drygt
30 procent. Människorättsaktivisten, nobelpristagaren och
mayakvinnan Rigoberta Menchú har utnämnts till guatemalanska
regeringens goodwillambassadör för genomförandet av fredsavtalen.
Menchú ställde även upp som presidentkandidat i valen 2007. Hon var
den första mayakvinna från landsbygden som någonsin kandiderat till
presidentposten. I november 2006 publicerade vicepresidentkansliet en
undersökning som visar att rasismens samhällskostnad år 2003
uppgick till 855 miljoner US dollar (tre procent av BNP).

Fredsavtalet om urfolkens rättigheter är det som i minst utsträckning
har genomförts. Vissa framsteg har gjorts, såsom antagandet av en lag
som straffbelägger olika typer av diskriminering, däribland mot
urfolken. 2005 dömdes för första gången flera personer i en
uppmärksammad rättegång för rasdiskriminering. Genomförandet av
lagen om urfolkens rätt att använda sitt eget språk i kontakt med lokala
myndigheter går trögt. Bland annat råder stor brist på tolkar för den
tiondel av befolkningen som inte talar spanska. Statliga resurser för att
bekämpa etnisk diskriminering är fortsatt för små för att kunna ha
någon positiv påverkan på den rådande situationen. Under år 2006
tillsatte presidenten en kommission för att bekämpa diskriminering
och rasism emot urfolken, samt upprättade en enhet inom presidentens
människorättskommission, för skydd av urfolkskvinnors rättigheter.
Guatemalas konstitution, liksom den av landet ratificerade ILOkonventionen 169 erkänner urfolks egna rättsystem. Likväl är det
fortfarande ett omtvistat ämne i den allmänna debatten i landet.
Författningens föreskrifter om mayabefolkningens rättigheter att
tillämpa sin egen sedvanerätt respekteras endast i begränsad
utsträckning och kunskapen om denna är bristfällig. Det pågår
omkring 200 markkonflikter i landet, där ofta urfolken befinner sig i
konfliktens centrum. Enligt Amnesty International har 80 fall av
tvångsförflyttning skett sedan 2001, varav många resulterat i allvarliga
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive mord. ILOkonventionens bestämmelser om rådfrågande konsultationer med
befolkningen fungerar inte tillfredsställande i Guatemala, vilket skapat
missnöje och konfrontationer i samband med bland annat byggande av
vattenkraftverk och gruvverksamhet.
ILO har lämnat en formell rekommendation till Guatemala att skapa
en mekanism för konsultationer med befolkningen.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Guatemalas konstitution tillerkänner alla personer lika rättigheter och
sexuellt umgänge mellan personer av samma kön är inte förbjudet i
lag. Den guatemalanska civilrättslagstiftningen tillerkänner dock inte
homo-, bi- och transpersoner (HBT) lika rättigheter som
heterosexuella, bland annat eftersom lagen inte erkänner äktenskap
eller partnerskap mellan samkönade par. Under 2007 har det
förkommit fall där transpersoner har vägrats att ansöka om
identitetskort. Fördomar och trakasserier mot HBT-personer i det
machismodominerade (manlighetsideal) guatemalanska samhället är
utbredda och diskriminering förekommer ofta i vardagslivet. HBTpersoner blir ofta utstötta av sin familj, uteslutna ur skolsystemet och
har ofta stora svårigheter att hitta arbete. Den värst drabbade gruppen
är transpersoner. Trakasserier mot anställda vid organisationer som
arbetar med HBT-frågor är fortsatt vanliga i landet.
Enligt organisationen OASIS - den enda i Guatemala som arbetar mot
diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet utifrån
ett människorättsperspektiv - har hatbrott som tar sig uttryck i bland
annat våldsdåd och mord, ökat markant de senaste åren.
Organisationen utsätts regelbundet för hot och trakasserier. I december
2005 blev en medarbetare mördad och en annan allvarligt skadad vid
en väpnad attack som utfördes av fyra poliser utanför organisationens
kontor. Officiell statistik för hatbrott mot HBT-personer finns inte att
tillgå i landet. Mörkertalen när det gäller hatbrott riktade mot HBTpersoner är sannolikt mycket omfattande. Under perioden januari till
november 2007 rapporterade OASIS 17 hatrelaterade mord på HBTpersoner, jämfört med nio under 2006. Det blir allt vanligare att
morden är särskilt grymma och uppvisar tecken på sexuell skändning.
Trakasserier och misshandel av HBT-personer på landets polisstationer
och fängelser är vanligt förekommande.

18 Flyktingars rättigheter
Guatemala har anslutit sig till 1951 års konvention om flyktingars
rättsliga ställning och har vidtagit åtgärder för att uppfylla sina
åtaganden. Guatemala tar emot få flyktingar. De största grupperna
kommer från El Salvador och Nicaragua. Den nuvarande regeringen
har utfärdat ett särskilt ID-kort för flyktingar och har förbättrat
gruppens tillgång till social service. Illegala migranter, inklusive
möjliga offer för människohandel, skickas som regel tillbaka till sitt
hemland utan möjlighet till skydd i Guatemala. För migranter som
riskerar förföljelse i sitt hemland finns det dock möjlighet att få
flyktingsstatus. Under året beslutade kongressen att skapa ett nationellt
råd för frågor relaterade till migration.
19. Funktionshindrades rättigheter
Guatemala har antagit en lagstiftning för att förbättra situationen för
landets runt 1,4 miljoner funktionshindrade, vilken bland annat
innehåller förbud mot diskriminering och krav på tillträde till
offentliga byggnader. Någon förordning för att tillämpa denna har
dock inte utfärdats. Avsaknad av en integrerad statlig politik på
området och otillräcklig tilldelning av resurser innebär att
funktionshindrades tillträde till utbildning, social service med mera är
fortsatt begränsad. Cirka 50 procent av landets funktionshindrade är
analfabeter, långt fler än det nationella genomsnittet. Enligt
fredsavtalen ska åtgärder genomföras för att förbättra villkoren för
landets cirka 5 000 krigsinvalider men få konkreta framsteg har gjorts.
År 2005 åtog sig regeringen att börja tillämpa ovannämnda
lagstiftning och ett lagförslag om lika rätt till arbete för
funktionshindrade ligger i kongressen. Den nationella budgeten för år
2008 kommer att innebära en anslagsminskning med omkring 25
procentenheter till det nationella rådet för funktionshindrades

rättigheter, som är det delvis statliga organ som arbetarför dessa
gruppers rättigheter.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Guatemala verkar ett stort antal enskilda människorättsorganisationer.
Organisationerna kan bedriva sin verksamhet utan inblandning från
statliga myndigheter. Relationen mellan nuvarande regering och
organisationerna har förbättrats och samarbetet ökat. Deras
arbetssituation har dock försämrats betydligt under senare år i och med
ökade hot och attacker. En stor del av dessa trakasserier uppskattas
komma från de parallella maktstrukturer som har något att förlora på
en förbättrad situation för de mänskliga rättigheterna i landet, det vill
säga främst strukturer med kopplingar till landets militär ochpolis.
Till de internationellt mest kända organisationerna hör
ärkebiskopsämbetets avdelning för mänskliga rättigheter (ODHAG),
stiftelsen Myrna Mack, CALDH och Rigoberta Menchú-stiftelsen.
Bland människorättsorganisationer med inriktning på särskilda
grupper i samhället kan nämnas CONAVIGUA (för kvinnor som blivit
änkor på grund av det politiska våldet) GAM (ursprungligen för
anhöriga till försvunna) samt Defensoría Maya (som bevakar
urfolkens rättigheter). Människorättsorganisationerna har bildat en
nationell rörelse för mänskliga rättigheter. Flera av dessa
organisationer får stöd från Sverige via svenska enskilda
organisationer eller från FN-systemet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
2005 upprättade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter ett

kontor i landet. Kontorets mandat går ut på att ge tekniskt stöd och råd
till relevanta statliga instanser och det civila samhället gällande respekt
för och upprätthållande av mänskliga rättigheter. Flera bilaterala
biståndsgivare, EUkommissionen och utvecklingsbankerna bedriver
verksamhet för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna. Under
2007 etablerades FNkommissionen mot straffrihet i Guatemala,
CICIG, vars mandat är att assistera det guatemalanska rättsystemet i
utredningar om den organiserade brottsligheten och dess förgreningar i
staten för att minska straffriheten i landet, se punkt 7.
Inom det svenska biståndet utgör mänskliga rättigheter en nyckelsektor. Insatser pågår bland annat för stöd till FN:s högkommissarie,
ombudsmannen för urfolkens kvinnor, barns rättigheter via UNICEF,
sekretariatet för kvinnofrågor, människorättsombudsmannens arbete
med att systematisera polisarkiven för att underlätta undersökningar
om övergrepp under den interna konflikten, samt till ett program för
bättre tillgång till rättssystemet. Sverige har stött etablerandet av
CICIG under 2007 och planerar ett mer omfattande stöd till
kommissionen under 2008-2009. Sverige finansierade också under
2007 en uppmärksammad studie som belyste rättssektorns oförmåga
att utreda de grövsta brotten såsom mord. Ett relativt omfattande stöd
går dessutom genom svenska enskilda organisationer.

Mänskliga rättigheter i El Salvador 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Sedan fredsavtalet ingicks i El Salvador 1992 har respekten för de mänskliga
rättigheterna (MR) förbättrats men läget är fortsatt oroväckande. Både den
allmänna och den organiserade brottsligheten har ökat kraftigt och
mordfrekvensen är bland den högsta i världen. Övergrepp från enskilda
polisers sida, inklusive tortyr, misshandel och misstänkta sociala
rensningsaktioner förekommer. Bekämpningen av ungdomsgäng har antagit en
mindre repressiv prägel men de förebyggande åtgärderna är få och godtyckliga
arresteringar förekommer alltjämt. Förhållandena på landets fängelser, med
hög överbeläggning och utbrett våld, inger fortsatt oro. Under 2006 antogs en
lag om antiterrorism som människorättsorganisationer befarar skulle kunna
användas för att kriminalisera sociala protester.
Rättsväsendet är svagt, främst till följd av bristande resurser och korruption.
Straffriheten är utbredd och en amnestilag från 1993 rörande kränkningar av
mänskliga rättigheter begångna under den interna väpnade konflikten försvårar
försök att ställa ansvariga till svars. I symboliskt viktiga fall som morden på
biskopen Romero och på sex jesuitpräster är förövarna ännu på fri fot. Brist på
regeringskritiska medier, en politiserad valdomstol, ett långsamt genomförande
av valreformer och ofullständig efterlevnad av föreningsrätten fortsätter att
försvaga demokratin och rättsstaten.
El Salvador har en av de mest ojämna inkomstfördelningarna i världen och
tillgången till hälsovård och utbildning är fortfarande låg för de mest utsatta.
Mord bland ungdomar, barnarbete, våld mot och sexuell exploatering av barn
och kvinnor är betydande problem.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
El Salvador har ratificerat följande centrala konventioner avseende mänskliga

rättigheter :
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter
Landet har inte undertecknat eller ratificerat Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen (ICC). El Salvador har ingått ett bilateralt avtal med USA
som undantar dess medborgare från utlämning till internationella
brottmålsdomstolen.
På grund av motstånd från bland annat den katolska kyrkan har CEDAW:s
protokoll om enskild klagorätt ännu inte ratificerats, men det har
undertecknats. Landet har inte undertecknat det fakultativa protokollet till den
amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter om dödsstraffets
avskaffande. Det fakultativa protokollet till denna konvention om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter har ratificerats.
Under 2007 har El Salvador även undertecknat, men ännu inte ratificerat,

konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, inklusive dess
tilläggsprotokoll.
El Salvador har fem utestående rapporter till FN:s konventionskommittéer,
varav en rör CAT, en CEDAW, en CCPR och två CRC. Under 2007 besökte
FN:s arbetsgrupp för ofrivilliga försvinnanden landet. År 2006 lämnade landet
en formell önskan om besök av FN:s speciella rapportör om utomrättsliga
avrättningar.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Mord på HBT-personer (homo- och bisexuella samt transpersoner),
drogmissbrukare, brottslingar eller medlemmar i ungdomsgäng förekommer
och misstänks vara del av så kallade sociala rensningsaktioner. Det finns enligt
enskilda organisationer tecken på att olika allianser av före detta medlemmar i
den interna konfliktens dödsskvadroner, lokala politiker, affärsmän och delar
av poliskåren står bakom aktionerna. En lokal människorättsorganisation
rapporterade 88 sådana fall mellan januari och september 2006, jämfört med
totalt 96 under samma period året innan, och totalt 100 för 2004. Alla offer var
mellan 15 och 30 år.
Enligt ombudsmannen för mänskliga rättigheter har den civila polisens
användande av tortyr och misshandel ökat sedan 2001. Under 2006 mottog
ombudsmannen 824 anmälningar om polisiärt övervåld mot intagna.
Huvuddelen av alla anmälningar gällde medlemmar av landets poliskår och
antalet anmälningar har stigit kraftigt de två senaste åren. Flera av dessa fall
rörde mord eller tortyr och många rörde misshandel.
Fängelsesystemet präglas av överbeläggning, våld och dåliga sanitära
förhållanden. Den genomsnittliga överbeläggningen på anstalterna beräknades i
juni 2006 uppgå till 59 procent. Tillsammans med avsaknad av
rehabiliteringsprogram har detta lett till ökat våld på fängelserna. Mord och
uppror på landets fängelser har varit fortsatt förekommande under året. En
fjärdedel av de intagna är gängmedlemmar, varav många fortsätter med

kriminell verksamhet inifrån fängelserna. På grund av brist på utrymme blandas
häktade personer med personer som avtjänar fängelsestraff. Lagen tillåter
häktning i sex månader innan rättegång måste hållas, men häktningstiden kan
förlängas upp till ett år. Övervåld från vaktpersonalen har rapporterats.
Hot och attacker mot människorättsaktivister har ökat de senaste åren. Det har
även förekommit incidenter riktade mot organisationer som arbetar med
utvecklingssamarbete, miljöorganisationer och sociala organisationer. Få av
dessa fall blir dock utredda.
Den allmänna brottsligheten har sedan freden slöts ökat avsevärt. Ett allvarligt
problem är den organiserade brottslighetens utbredning och den höga
våldsnivån. Mordfrekvensen har stigit markant och svarar 2007 mot en nivå
som internationellt förekommer i krigshandlingar vid medelintensiva väpnade
konflikter. Drygt 60 procent av de mördade är mellan 15 och 24 år. Under det
första halvåret 2007 mördades 1 737 personer, varav 10 procent kvinnor. I 80
procent av dessa mord användes handeldvapen. Statistiken över antalet mord
är dock inte helt tillförlitligt, och enligt polismyndigheten själv sker det troligen
fler mord än vad officiella siffror visar. Över 450 000 vapen beräknas finnas i
omlopp varav endast 35 procent är registrerade. Avsaknaden av pålitlig statistik
och ingående analyser av våldsfenomenet gör varje uppskattning av problemet
vansklig.
4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer inte i El Salvador. Röster i kongressen har dock börjat
höjas för att införa dödstraff som lösning på den skenande kriminaliteten och
det ökande våldet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Den salvadoranska lagstiftningen innehåller förbud mot godtyckliga
frihetsberövanden. Ogrundade frihetsberövanden av främst ungdomar och
medlemmar av ungdomsgäng är dock vanliga. Under 2006 anmäldes 16
kidnappningar, jämfört med 10 året innan. De flesta kidnappningar var
kidnappningar för att kräva ut lösensumma och det finns inga uppgifter att

statliga aktörer har varit inblandade. Under 2005 greps runt 2 000 minderåriga
för olaglig sammankomst och störande av den allmänna ordningen. Endast tre
hade befunnits vara skyldiga vid slutet av 2005. Ikraftträdandet av den nya
straffprocesslagen innebar ett stärkande av de anhållnas rättsgarantier, men
efterföljande reformer har i vissa avseenden urholkat dessa, till exempel ökade
polisbefogenheter att utan domartillstånd genomföra husrannsakan vid
brottsmisstanke. En tredjedel av fängelsebefolkningen i landet väntar på att
dom ska avkunnas.
Under den interna väpnade konflikten tros runt 8 000 personer ha blivit offer
för ofrivilliga försvinnanden. Ingen har ännu dömts för dessa brott.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Konstitutionen föreskriver självständiga domstolar, men rättsväsendet är
mycket svagt, främst på grund av bristande resurser och korruption. Antalet
anmälningar om obstruktion av rättvisan mot åklagarmyndigheten har ökat
dramatiskt de senaste åren. Lagföring av mord, korruption, penningtvätt och
övergrepp på mänskliga rättigheter begångna under den interna väpnade
konflikten sker ytterst sällan. Under 2006 stoppade högsta domstolen på oklara
grunder en undersökning av före detta presidenten Flores och flera före detta
ministrars banktillgångar, genomförd av domstolens anti-korruptionsenhet.
Enhetens utredningsmandat har nu kringskurits. Transparency Internationals
(TI) korruptionsindex placerar El Salvador på plats 67 av 179 länder med ett
index som uppgår till 4,0 av 10,0 (Sverige har 9,3), den näst högsta placeringen
av de centralamerikanska länderna efter Costa Rica.
Ungdomar mellan 12 och 18 år är straffbara men inom ramen för en särskild
strafflagstiftning för ungdomar. I april 2007 befann sig runt 460 ungdomar
internerade för grova brott, de flesta medlemmar av ungdomsgäng, och drygt
hälften hade gjort sig skyldiga till rån. Ett av människorättsorganisationer
kritiserat lagförslag om en skärpning av strafflagstiftningen för ungdomar ligger
i kongressen.
Den oro våldet och den utbredda straffriheten skapar bland befolkningen har

utgjort grogrund för en skärpt kriminalpolitik under senare år. Den nuvarande
regeringen har ersatt en mycket repressiv brottsbekämpningsplan riktad mot
ungdomsgäng med en mjukare sådan. Även om de flesta arresteringar nu
baserar sig på arresteringsorder, menar enskilda organisationer för mänskliga
rättigheter att godtyckliga arresteringar av gängmedlemmar förekommer.
Under 2006 antogs en lag om antiterrorism som människorättsorganisationer
fruktar kan komma att användas för att kriminalisera sociala protester då lagen
saknar definition av begreppet terrorism. Poliskåren präglas av ineffektivitet,
dess resurser är begränsade och dess andel av statsbudgeten har stadigt sjunkit
de senaste åren. Under 2007 förekom fall av utomrättsliga avrättningar utförda
av poliser, ofta genom såkallade sociala rensningsaktioner riktade framför allt
mot medlemmar i kriminella ungdomsgäng. Armén deltar regelbundet i
polispatrullering och en lag om nationellt försvar har tilldelat militären en ökad
roll vid upprätthållande av den interna säkerheten, vilket strider mot
fredsavtalet.
Ombudsmannen för mänskliga rättigheter har behörighet att utreda enskilda
klagomål. Den nuvarande ombudsmannen har förbättrat ämbetets rykte,
främst genom en aktiv verifieringsaktivitet och kritiska rapporter i känsliga
ämnen. Enligt människorättsorganisationer har regeringen i stor utsträckning
ignorerat ombudsmannens förslag och uttalanden och åklagarmyndigheten
anklagas för att i vissa fall lägga rättsliga hinder i vägen för institutionsarbete.
7. Straffrihet
Rädsla att anmäla, bristande utredningsresurser och korruption inom
domstolssystemet, åklagarväsendet och polisen gör att en kultur av straffrihet
fortsätter att vara ett allvarligt problem. Till exempel inleds rättsliga åtgärder
endast i sex procent av alla mordfall och bara tre procent resulterar i fällande
dom. Straffriheten omfattar både vanlig kriminalitet, organiserad brottslighet
och de statssanktionerade kränkningar av mänskliga rättigheter som begicks
under den interna väpnade konflikten. 2005 antogs en lag om skydd av vittnen,
men implementeringen går mycket långsamt. Civila samhället kritiserar det
faktum att bevisföringen i straffmål i praktiken nästan uteslutande vilar på
vittnesmål, vilket försvårar domstolarnas arbete.

Inga kränkningar av mänskliga rättigheter begångna under den interna
konflikten har hittills lagförts. El Salvador har försvårat möjligheterna att skapa
försoning i landet genom en amnestilag som rör alla typer av kränkningar av
mänskliga rättigheter, även de grövsta, begångna under den interna väpnade
konflikten med undantag för perioden juni 1989 till 1992. Efter påtryckningar
från interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter prövade högsta
domstolen 2001 lagens förenlighet med grundlagen och kom fram till att den
var författningsenlig men inte tillämplig i alla fall. Enligt organisationer för
mänskliga rättigheter bör domstolens utslag tolkas så att amnestilagen inte
omfattar grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Den nuvarande
regeringen motsätter sig ett avskaffande av lagen.
Rättsprocesserna rörande den salvadoranska försvarsmaktens mord på
aktivisten för mänskliga rättigheter och biskopen Oscar Romero 1980 och på
sex jesuitpräster 1989 samt försvinnandet av systrarna Serrano 1982, är
symboliskt viktiga i kampen mot straffriheten. I det första fallet har en
militärofficer dömts av en domstol i Kalifornien medan övriga inblandade
fortfarande är på fri fot. I det andra fallet frikändes anstiftarna 2001 med
motiveringen att brottet preskriberats. I april 2005 dömde den
Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter den salvadoranska staten
till en rad åtgärder för att kompensera för kränkningarna, varav endast ett fåtal
har genomförts.
När det gäller mordet på biskopen Oscar Romero var det ursprungligen den
katolska kyrkan som anmälde mordet inför den interamerikanska domstolen
för mänskliga rättigheter i Costa Rica. Domstolen har uppmanat El Salvador
att gå till botten med mordet samt att inte hylla offentligt de som nämns som
anstiftare i sanningskommissionens rapport (bland annat ett torg som har
tillägnats en av dem som utpekas som ansvariga för mordet). Den
salvadoranska regeringen har vid flera tillfällen upprepat att de inte tänker
uppfylla domstolens uppmaning. Under de senaste två åren har processen
fokuserat alltmer på statens ansvar i mordet. Under 2007 utsattes den
nuvarande ärkebiskopen för påtryckningar av höga partifunktionärer för att få
kyrkan att förhandla direkt med staten, vilket ärkebiskopen gick med på. Detta

innebär att så länge parterna förhandlar på egen hand kan inte den
interamerikanska domstolen gå vidare i processen. Ärkebiskopen har uttryckt
att det som parterna förhandlar om endast rör ersättning till Romeros familj.
Den erkände människorättsadvokaten David Morales, som var den som
ursprungligen drev fallet inför den interamerikanska domstolen, har under
2007 sagts upp som kyrkans företrädare i fallet, och har även smutskastats
offentligt av ärkebiskopen. Under året har det förekommit många protester
mot avskedandet samt mot förhandlingarna mellan partifunktionärer och
ärkebiskopen, som flera av de enskilda organisationer anser vara en otillbörlig
eftergift från kyrkan som kan komma att påverka möjligheten att utreda statens
ansvar för mordet. Romeros familj har dock valt att själva driva fallet vidare
med Morales som sin advokat.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediefriheten garanteras av konstitutionen. Det förekommer
ingen statlig censur men regeringskritik är i praktiken ovanligt, främst på grund
av att regeringspartiet kontrollerar tongivande medier. Det finns många
exempel på att storföretag använt annonsbojkotter som ett vapen mot
misshagliga medier och medieanalytiker menar att självcensur förekommer från
redaktionsledningars sida. Hot och attacker mot journalister förekommer. I juli
2006 blev två polismän ihjälskjutna under ett upplopp på ett av landets
fängelser. Flera journalister som rapporterade om händelsen utsattes sedan för
hot. På Reportrar Utan Gränsers pressfrihetsindex rankas El Salvador på 64:e
plats av 169 länder.
Förenings- och församlingsfriheten garanteras i konstitutionen, men
efterlevnaden av föreningsfriheten får i praktiken anses ofullständig (se även
stycke 10). Religionsfriheten garanteras av konstitutionen och respekteras av
statsmakten. Ett stort antal kyrkor och samfund har verksamhet i landet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I El Salvador råder politisk pluralism och flerpartisystem. Det politiska
systemet präglas av en stark president som utses i allmänna val för en
femårsperiod och som inte kan väljas om. Regeringen utnämns och avsätts av

presidenten. Den lagstiftande makten ligger hos parlamentet som utses på tre
år i allmänna val. Skiftande partiallianser har stärkt parlamentets makt. Det
råder dock en stark polarisering i politiken mellan det konservativa
regeringspartiet ARENA och vänsteroppositionen FMLN. I presidentvalet
2004 tog ARENA hem segern för fjärde valet i rad och i parlamentsvalet 2006
vann man knappt över FMLN. ARENA kritiseras för att kontrollera media
och valdomstolen och därigenom rubba de demokratiska spelreglerna.
Fredsavtalet föreskriver en reformering av valsystemet med främsta syfte att
höja valdeltagandet. Bland nödvändiga reformer kan nämnas skapandet av ett
enhetligt ID- och röstkort, en kraftig utökning av antalet
röstmottagningslokaler, en kvotering av 40 procent kvinnor på valbar plats,
kontroll av hur det statliga partistödet används, avpolitisering av högsta
valmyndigheten samt införandet av ett proportionalitetssystem inom det
kommunala styret. Hittills har endast införandet av enhetliga ID-kort och
röstkort genomförts.

betala sociala avgifter för sina anställda. Enligt vissa enskilda organisationer
riskerar landets anslutning till frihandelsavtalet CAFTA-DR att urholka
arbetsrätten på vissa områden.

Det finns inga tecken på skillnader mellan mäns och kvinnors valdeltagande.
Det finns inga formella hinder för kvinnor att nå valbara platser men få
kvinnor väljs i praktiken (se vidare under punkt 14).

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Statens utgifter för hälso- och sjukvård uppgår enligt WHO till 22 procent av
den totala statsbudgeten, vilket är en relativt hög nivå i jämförelse med de
övriga centralamerikanska länderna. Stora delar av befolkningen har
fortfarande mycket bristfällig eller ingen tillgång till hälsovård. En av
förklaringarna ligger i att utbetalningarna inte blir så stora i absoluta tal på
grund av statens mycket begränsade inkomster. Den allmänna sjukvården, som
ska täcka 80 procent av befolkningen, tilldelas små resurser och ofta saknas
kompetent personal och grundläggande mediciner på vårdcentralerna ute i
landet. Enligt en studie från hälsoministeriet 2007 skulle staten behöva
spendera 7,5 procent av BNP för endast offentlig sjukvård för att täcka
befolkningens behov. I dagsläget spenderas 1,67 procent av BNP. Omkring 15
procent av landets befolkning är undernärda. Undernäring är ett mycket
omfattande problem bland fattiga barn, där framför allt barn under fem år är
den mest drabbade gruppen. Den statliga sjukförsäkringen omfattar endast 20
procent av den arbetsföra befolkningen. 2005 skapades en statlig hälsofond
med syfte att förbättra tillgången till hälsovård.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
El Salvador har anslutit sig till Internationella arbetsorganisationen, ILO:s, åtta
centrala konventioner som rör icke-diskriminering och förbud mot barn- och
tvångsarbete. Konventionerna rörande förenings- och förhandlingsfrihet
ratificerades 2006 sedan EU villkorat tillträde till unionens tullfrihetsregim
GSP+ med anslutning till nämnda instrument. Konstitutionen garanterar rätten
att bilda och ansluta sig till fackföreningar, men enligt ombudsmannen för
mänskliga rättigheter saknas ofta såväl resurser som den politiska viljan att
säkerställa dess efterlevnad (organiseringsgraden ligger runt fem procent).
Fackföreningar möter ofta stora byråkratiska hinder för registrering.
Korruption bland statliga arbetsinspektörer och i arbetsdomstolarna
förekommer. Under 2006 skedde två uppmärksammade rättegångar där privata
arbetsgivare dömdes till fängelsestraff för att systematiskt ha underlåtit att

Den höga arbetslösheten har lett till en betydande arbetskraftsutvandring till
USA. Officiella arbetslöshetssiffror saknar värde då ungefär 50 procent av
landets arbetsföra stadsbefolkning tillhör den informella sektorn där
undersysselsättning dominerar. Ungefär 70 procent av landets fattiga stadsbor
arbetar inom den informella sektorn. Kostnaden för basvaror har stigit
dramatiskt de senaste åren medan minimilönen i reala termer sjunkit sedan
1995, varför denna inte är tillräcklig för att ge familjen en godtagbar tillvaro.
Avskedanden och svartlistning av fackföreningsaktiva förekommer, främst
inom maquila-industrin och jordbrukssektorn. Regeringen har i flera fall tvingat
företag att betala avgångsvederlag till avskedade fackföreningsmedlemmar.
Företagen kan däremot inte tvingas återanställa vid felaktig uppsägning.

Till följd av jordbävningarna 2001 har de sanitära förhållandena generellt
försämrats på grund av skador på vattenledningar, avloppssystem och den
starkt försämrade bostadsstandarden. Enligt FN:s utvecklingsprogram
(UNDP) har 91 procent av stadsborna och 47,5 procent av landsbygdsborna
tillgång till rörlett vatten. Nivåerna har troligen sjunkit efter stormen Stan som
drabbade landet i oktober 2005. Enligt PAHO dör varje år 12 000 personer av
förorenat vatten och livsmedel. Antalet fall av denguefeber har ökat dramatiskt
de senaste åren, medan både malaria och kolera har bemästrats.

antalet skolår för 2004 var enligt UNDP 5,6. Siffrorna för de tre fattigaste
regionerna ligger runt 4 år.

Enligt hälsoministeriets beräkningar finns det omkring 20 000 HIV-smittade
personer i landet. Andelen personer smittade med ökar. Enligt en rapport från
PAHO förekommer diskriminering mot personer smittade med HIV/AIDS
och under 2006 lanserade regeringen ett program för att minska
diskrimineringen av personer smittade med HIV/AIDS på arbetsplatser.
Den nuvarande regeringen har lanserat ett program för att bland annat öka
tillgången till hälsovård på framför allt landsbygden.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Trots att El Salvador är ett medelinkomstland räknat i BNP per capita var 41
procent av befolkningen fattiga och 15 procent extremt fattiga (i de fattigaste
delarna av landet når dessa nivåer över 60 respektive 30 procent) år 2004. Båda
nivåerna har dock minskat med 4 procent sedan 2000, bland annat till följd av
penningförsändelser från salvadoraner bosatta i USA. Enligt GINIkoefficienten
(ett statistiskt mått på ojämlikhet) har El Salvador en av de mest
ojämna inkomstfördelningarna i världen. De sociala klyftorna har vidgats de
senaste tio åren och motsvarar nu den nivå som präglade landet på 60-talet.
Den rikaste tiondelen av befolkningen står för 40 procent av de totala
inkomsterna i landet. Ojämlikheten är den största bidragande orsaken till att
landet ligger sämre till på UNDP:s utvecklingsindex än många länder med
liknande BNP per capita.

12. Rätten till utbildning
Konstitutionen föreskriver en obligatorisk och kostnadsfri nioårig grundskola.
Utbildningssektorns andel av BNP uppgår år 2007 till 2,71 procent av BNP,
vilket är en mycket låg nivå regionalt sett som dessutom har sjunkit något
jämfört med föregående år. Enligt siffror från 2007 är det bara drygt 50
procent av dem som påbörjar primärskolan som avslutar de första skolåren.
Det är stora skillnader mellan stad och landsbygd. Det råder ingen betydande
skillnad i antalet inskrivna pojkar och flickor i grundskolan och på
universitetet.
Mellan 1990 och 2007 minskade analfabetismen från 28 till 15 procent.
Analfabetismen är fortfarande hög på landsbygden (28 procent), medan
nivåerna är betydligt lägre bland den yngre befolkningen (6 procent av
personer mellan 15 och 24 år). Förekomsten av skolavgifter, dyra skolböcker
samt uniformstvång är faktorer som bidrar till att många fattiga i praktiken
utestängs från skolutbildning. Behovet att bidra till familjens försörjning gör att
många fattiga barn uteblir från hela eller delar av skolåret. Det genomsnittliga

Den nuvarande regeringen har i överensstämmelse med FN:s millenniemål
lanserat en långsiktig utbildningsplan, med syfte att bland annat utöka
tillgången på utbildning och förbättra kvalitén på yrkesutbildningar.
Ombudsmannen för mänskliga rättigheter menar att planen inte tillräckligt
främjar förbättrad tillgång till utbildning för hela befolkningen.

Jordbävningarna 2001 förstörde försörjningsmöjligheterna för en betydande
del av befolkningen till följd av skador på den produktiva infrastrukturen och
på bostäder. Utvandringen har sedan dess ökat och privata
penningförsändelser från de runt två miljoner salvadoraner som är bosatta i
utlandet, främst USA, utgör en viktig inkomst för runt 20 procent av landets
fattiga.
En av de allvarligaste konsekvenserna av jordbävningarna var det stora antalet
förstörda bostäder. Sedan 2001 har över 200 000 nödbostäder uppförts. Trots
att dessa utgör temporära lösningar bor många fortfarande kvar i brist på
permanenta bostadslösningar. Enligt UNDP finns det ett underskott på runt

en halv miljon bostäder i landet, varav två tredjedelar på landsbygden. Stormen
och vulkanutbrottet som drabbade landet i oktober 2005 har ytterligare
försämrat levnadsstandarden för ett stort antal salvadoraner.
I mars 2005 lanserade presidenten Antonio Saca ett kritiserat fyraårigt program
på 200 miljoner US-dollar för att reducera fattigdomen i landet. Programmet
går ut på att dela ut månatliga villkorade bidrag (15-20 US-dollar) till fattiga
familjer i 32 kommuner och samtidigt ge dem tillgång till mikrokrediter (100500 US-dollar). Villkoren är att familjerna skickar sina barn till skolan och att
man genomgår hälsokontroller.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Den salvadoranska konstitutionen föreskriver lika rättigheter för män och
kvinnor men i praktiken utsätts kvinnor för diskriminering på många områden.
El Salvador ligger fyra från slutet bland de latinamerikanska länderna på FN:s
genderrelaterade utvecklingsindex. Mödradödligheten är 172 dödsfall per
100 000 födslar, högre än i det fattigare grannlandet Honduras. Siffran beror
delvis på den höga andelen tonårsmödrar men också delvis på grund av illegala
aborter. Landet har en av världens strängaste abortlagstiftningar eftersom abort
inte är tillåtet under några omständigheter. Enligt UNDP är 20 procent av
kvinnorna analfabeter jämfört med 14 procent av männen och kvinnors årliga
inkomster uppskattas utgöra runt 44 procent av männens. 15,5 procent av
parlamentsledamöterna (11 procent före valen 2006) och 7 procent av
borgmästarna är kvinnor. Merparten av de kvinnliga parlamentsledamöterna
representerar FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional),
som tillsammans med CDU (Centro Democrático Unido) är det enda parti
som genom kvoter främjar kvinnligt deltagande.
Våld mot kvinnor inom och utanför hemmet är ett utbrett fenomen. Det
statliga Institutet för kvinnors utveckling, ISDEMU, mottog 4 792 anmälningar
för våld i hemmet, jämfört med 4 033 året innan. Enligt Institutet
rapporterades 891 fall av sexuella övergrepp under 2006, en ökning jämfört

med året innan. En del av ökningen kan troligen tillskrivas en ökad
anmälningsvilja men mörkertalen anses vara stora. Under senare tid har dessa
brott blivit föremål för en omfattande debatt. Lagstiftningen på området är
enligt enskilda organisationer relativt avancerad, bland annat kan våldförande
makar åläggas förbud att ha kontakt med sin familj.
El Salvador är efter Guatemala det landet i Centralamerika med flest
kvinnomord. Mellan januari och augusti 2007 mördades 286 kvinnor.
Mordfrekvensen för kvinnor har dessutom stigit under de senaste åren och det
förekommer fall där kropparna visar tydliga tecken på sexuell tortyr och
könsrelaterad skändning, såkallade femicidios eller feminicidios.
Polisutredningarna uppvisar stora brister och endast ett fåtal av förövarna ställs
inför rätta. Trots flera års uppvaktning av kvinnoorganisationer har
åklagarämbetet ännu inte skapat en särskild avdelning för att hantera mord på
kvinnor.
Prostitution är inte kriminaliserat. Handel med kvinnor i prostitutionssyfte
förekommer från, till och genom El Salvador och även inom landets gränser.
2004 stärktes lagstiftningen mot människohandel och 2006 dömdes ett antal
människohandlare till mellan tre och tjugoåriga fängelsestraff. Tillämpningen
av lagen är dock generellt bristfällig och skyddet av offren otillfredsställande.
Under året genomgick drygt 2 000 poliser utbildning för att öka
medvetenheten om människohandel.
15. Barnets rättigheter
Barn utgör 43 procent av befolkningen och tillhör en av de mest utsatta
grupperna i samhället. Spädbarnsdödligheten ligger enligt UNDP på 32
promille – långt över genomsnittet i Latinamerika – medan undervikt hos barn
upp till fem år sjunkit till 10 procent, en minskning med runt 30 procent sedan
1990. Den interna väpnade konflikten och den mycket omfattande
utvandringen till USA har haft till följd att stora grupper av barn och
ungdomar växer upp i splittrade familjer, ofta utan vuxenstöd. Detta är en av
grundorsakerna till de omfattande problemen med kriminella ungdomsgäng.
Många fall av grovt våld och mord på ungdomar sker inom ungdomsgängen

för vilka den lägsta inträdesåldern enligt FN:s barnfond (UNICEF) nu sjunkit
till nio år. Enligt polismyndighetens uppgifter mördades 680 barn och
ungdomar under 2006, och 166 barn och ungdomar under de första tre
månaderna 2007, varav omkring 88 procent var ungdomar mellan 15 och 19 år.

under senare år och sker mer öppet. UNICEF uppskattar att ungefär 1 200
minderåriga exploateras årligen sexuellt i El Salvador. Många barn försöker
varje år ensamma ta sig in illegalt i USA och utsätter sig då för betydande
risker. Gällande handel med barn, se punkt 14.

Den tidigare och den nuvarande regeringen har tidigare fört en hård politik
mot landets ungdomsgäng genom de båda handlingsplanerna Plan Mano Dura
och Plan Súper Mano Dura. Planerna har inte haft någon positiv effekt på
våldutvecklingen i landet, men har däremot bidragit till en ökad och olycklig
stigmatisering där ungdomar i vissa områden som klär sig på visst sätt eller har
tatueringar riskerar att automatiskt bli tagna för att vara kriminella
gängmedlemmar. Från mitten av 2006 antogs en något mjukare strategi, men
några positiva effekter på ungdomsgängskriminaliteten har ännu inte kunnat
påvisas.

De lagar som antagits sedan landets ratificering av konventionen om barnets
rättigheter präglas av bristande tillämpning. Den nuvarande regeringen saknar
en nationell politik för barn- och ungdomsfrågor. Under 2004 utarbetades
strategier för att förebygga gängmedlemskap och rehabilitera gängmedlemmar,
men få konkreta åtgärder har genomförts på grund av brist på politisk vilja och
resurser. 2005 tillsatte regeringen en kommission med uppdrag att bringa
klarhet i de tusentals fall av barn som tvångsbortfördes under den interna
väpnade konflikten.

Barn går i genomsnitt 5,5 år i skolan. Barn under 14 år får enligt lag inte arbeta,
men barnarbete är alltjämt vanligt förekommande. Barnarbete är ett betydande
problem med utbredning inom främst jordbrukssektorn och i mindre
utsträckning inom handeln och industrin. Enligt Arbetsministeriet arbetar 14,5
procent av befolkningen i denna åldersgrupp. Nära hälften av dessa har ingen
tillgång till utbildning. ILO bedömer att 20 procent av fattiga familjers
inkomster härrör från barnarbete.
Våld och misshandel mot barn inom familjen är ett stort problem där statliga
åtgärder varit otillräckliga. Under första hälften av 2006 mottog ISDEMU 1460
anmälningar av olika typer av barnmisshandel, en ökning med 44 procent
jämfört med halvåret innan. Enligt uppgifter från polismyndigheten anmäldes
488 våldtäkter mot barn under 2006, jämfört med 455 under föregående år. En
del av ökningen kan troligen tillskrivas en ökad anmälningsvilja men
mörkertalen är sannolikt stora. Enligt en enkät utförd av UNICEF anser 7 av
10 barn att de utsätts för någon form av misshandel i hemmet.
Det saknas tillförlitliga studier beträffande barnprostitutionens utbredning.
Organisationer som arbetar inom området menar emellertid att denna har ökat

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Den salvadoranska konstitutionen förbjuder diskriminering baserad på
nationalitet och etnisk tillhörighet. Urfolken uppskattas utgöra omkring en
procent av landets befolkning, totalt några hundratusen människor. Dess kultur
och språk lever kvar i vissa specifika områden och främst bland den äldre
generationen. Staten har ännu inte officiellt erkänt urfolkens existens och har
vidtagit ytterst få stödåtgärder för gruppen. Det förekommer fördomar och
rasism mot urfolken, varför mycket få vill identifiera sig själva som urfolk.
Urfolken bor i de fattigaste delarna av landet med små utkomstmöjligheter.
Enligt en studie utförd av enskilda organisationer lever 61 procent i fattigdom
och 38 procent i extrem fattigdom, det vill säga långt fler än det nationella
genomsnittet. Tillgång till mark och dricksvatten är begränsad för landets
urfolk, liksom tillgången till traditionella kultplatser. Urfolken är
underrepresenterade i statsapparaten och på demokratiskt valda positioner.
Statliga åtgärder för att minska diskriminering mot urfolk saknas. Ingen
ansvarig för massakrerna på urfolk 1932 och 1983 har ännu identifierats och
ställts inför rätta.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Konstitutionen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. I
praktiken är HBT-personer dock utsatta för betydande diskriminering i det
salvadoranska samhället. Under senare år har ett antal fall av våld mot
HBTpersoner inrapporterats där offrens sexuella läggning eller könsidentitet är
möjliga motiv. 2005 rapporterades om att en organisation som arbetar för
HBT-personers rättigheter nekades status som juridisk person. I juni 2006
skedde ett uppmärksammat fall där ledaren för en organisation som arbetar
med HBT-personers rättigheter utsattes för dödshot utanför sitt kontor. Två
dagar tidigare hade organisationen utsatts för inbrott och dess kontor blivit
vandaliserat med hot skrivna på papperslappar riktade mot organisationen och
dess verksamhet. Brottet anmäldes men endast en mycket ytlig
polisutredningen genomfördes och ingen har ställts till ansvar för händelserna.
18 Flyktingars rättigheter
El Salvador har anslutit sig till 1951 års konvention om flyktingars rättsliga
ställning. FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har inte längre något kontor i
landet, men däremot en lokal samarbetspartner. En lag om fastställande av
flyktingars rättsliga status rör vissa åtaganden enligt konventionen och
tillskapar bland annat en asylprövningskommitté. 2005 antogs en efterlängtad
flyktinglag som anses vara ett steg framåt för säkrandet av flyktingars
rättigheter i landet. Illegala invandrare, inklusive möjliga offer för
människohandel, skickas dock som regel tillbaka till sitt hemland, utan
möjlighet till skydd i El Salvador. För invandrare som riskerar förföljelse i sitt
hemland finns det möjlighet att erhålla flyktingsstatus.
19. Funktionshindrades rättigheter
Trots att salvadoransk lag förbjuder diskriminering på grund av
funktionshinder är staten oförmögen att skydda funktionshindrades rättigheter
mot diskriminering inom arbetsmarknad, utbildning och hälsa. Många
funktionshindrade har begränsad tillgång till landets skolor eftersom anpassad
utrustning och lokaler, liksom transporter i stor utsträckning saknas. Enligt det
nationella rådet för frågor som rör funktionshindrade finns det drygt 200 000
personer över 18 år som lever med funktionshinder. Huvuddelen av dem är

unga landsbygdsbor med begränsad tillgång till rehabilitering och arbete. En
stor del av de handikappade är före detta soldater och civila som skadats under
den interna väpnade konflikten. Vissa statliga åtgärder för att stärka
rörelsehindrades rättigheter har vidtagits men dessa är fortfarande otillräckliga.
År 2000 antogs en lag som anger att nya byggnader ska anpassas för
funktionshindrade och som ökade kravet på anställning av rörelsehindrade från
två till fyra procent på arbetsplatser med över 50 arbetstagare. Enskilda
organisationer pekar dock på betydande brister rörande tillämpningen av lagen
samt kontrollen av dess efterlevnad.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal oberoende människorättsorganisationer med
verksamhet i El Salvador och organisationernas självständiga ställning
respekteras i allmänhet av regeringen. Bland de viktigare kan nämnas
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD - som
framför allt inriktar sig på ekonomiska och sociala rättigheter; Instituto de
Derechos Humanos de la UCA – IDHUCA - jesuituniversitetets särskilda
institut för mänskliga rättigheter; katolska kyrkans Tutela Legal; och
människorättsorganisationen Comisión de Derechos Humanos. Den svenska
enskilda organisationen Diakonia stödjer lokala organisationer med verksamhet
inom områden som rör mänskliga rättigheter. Trots regeringens deklarerade
öppenhet för dialog med det civila samhället upplever många
människorättsorganisationer att de inte har något inflytande på regeringens
politik.
Tidningsannonser från okända organisationer med häftiga utfall mot ett antal
människorättsorganisationer, bland annat IDHUCA och FESPAD, är
oroväckande. I vissa fall har annonserna följts upp med anonyma dödshot.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, UNHCHR, öppnade 2003 ett
mindre kontor för tekniskt samarbete med främst utrikesministeriet och
ombudsmannen för mänskliga rättigheter. Sverige har tidigare givit stöd till

ombudsmannen . Under perioden 2001-2005 har Sveriges stöd, direkt
motiverat av fredsavtalen, gradvis fasats ut. Det traditionella gåvobiståndet har
avslutats, samtidigt som stödet till svenska enskilda organisationers arbete i El
Salvador fortsätter och insatser med ökad kostnadsdelning – såsom tekniskt
bistånd och krediter – har stärkts. I och med regeringens beslut 2007 att
fokusera utvecklingssamarbetet till ett reducerat antal länder kommer dock det
resterande svenska biståndet till El Salvador att fasas ut under de närmaste
åren.

Mänskliga rättigheter i Honduras 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen avseende de mänskliga rättigheterna (MR) inger fortsatt oro.
Tillgången på handeldvapen är stor, våldet är utbrett och rättssäkerheten svag.
Utomrättsliga avrättningar av barn och ungdomar förekommer. En tilltagande
organiserad brottslighet, främst kopplad till narkotikahandeln, har genererat en
våldsvåg främst i de norra delarna av landet.
Även om den nya regeringen som tillträdde i januari 2006 har övergett den
hårdföra politik för brottsbekämpning som kännetecknat landet de senaste
åren, har ännu inga direkta förändringar skett i praktiken. Tillförlitlig statistik
visar att antalet våldsdåd och mord fortsätter att öka. Landets fängelser är
överbelagda och karakteriseras av oacceptabla förhållanden. Våld och dödande
på anstalterna fortsätter okontrollerat. aktivister och tjänstemän verksamma
inom MR-området, liksom åklagare och domare som arbetar med brott mot
mänskliga rättigheter, utsätts alltjämt regelbundet för hot. Under 2007
mördades en advokat som arbetade med fackliga frågor. Mord på journalister
har förekommit de senaste åren, och flera journalister som anmält brott mot
yttrande- och pressfrihet har förlorat sina anställningar.
Den civila poliskår som 1998 ersatte den tidigare militära fortsätter att utgöra
ett problem vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Försök att
lagföra militärer som under 1980-talet var inblandade i korruption samt
bortförande av och mord på civilpersoner har inte gjort nämnvärda framsteg.
Man talar idag om en pågående militarisering av poliskåren. Ledningen för
säkerhetsministeriet och dess närmaste rådgivare utgörs framförallt av före
detta militärer. Initiativ för att på allvar bekämpa korruptionen på hög nivå har
blockerats.
De låga skatteintäkterna, den systematiska korruptionen och den ekonomiska
krisen inom traditionellt sett viktiga näringar begränsar starkt statens

möjligheter att garantera de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
Inkomstfördelningen är den tredje mest ojämna i Latinamerika och 64 procent
av befolkningen lever i fattigdom. Tillgången till hälso- och sjukvård är
begränsad, och såväl mödradödligheten som undernäringen bland barn är
fortsatt hög. Spridningen av hiv/aids fortsätter att inge oro. Våld inom
familjen, särskilt mot kvinnor, är utbrett och barnarbete är vanligt
förekommande.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Honduras har anslutit sig till följande centrala konventioner avseende
mänskliga rättigheter:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt
tilläggsprotokollet om enskild klagorätt. Protokollet om avskaffandet av
dödsstraffet har endast undertecknats.
- Konventionenom ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering
mot kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women (CEDAW)
- Konventionen
mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt
tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr
- Konventionen
om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
- Flyktingkonventionen,

Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan
för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
- Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter med
tilläggsprotokoll
Honduras har skrivit under ett bilateralt avtal med USA som undantar dess
medborgare från utlämning till internationella brottmålsdomstolen. Stora delar
av Honduras rapportering till FN-kommittéerna släpar efter. Landet har för
närvarande 12 rapporter utestående, varad tre rör CAT, tre CEDAW, två
CERD, en CMW, en ICESCR, och en för vardera av CRC:s båda
tilläggsprotokoll.
Under 2006 besökte FN:s arbetsgrupp rörande godtyckliga arresteringar landet,
liksom arbetsgruppen om legosoldater. Under 2007 besökte FN:s arbetsgrupp
för påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden landet samt FN:s särskilda
rapportör för yttrandefrihet. För slutsatser, se respektive rubrik nedan.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Människorättsorganisationer rapporterar om ofrivilliga försvinnanden utförda
av polisen, sannolikt med kopplingar till korruption och organiserad
brottslighet. Enligt människorättsorganisationer i landet har runt 3 000 fall av
utomrättsliga avrättningar av minderåriga registrerats mellan 1998 och 2006.
Av dessa har endast ett 20-tal fall lösts. MR-rapportörer slår fast att en rad fall
av mord på barn och ungdomar kan tillskrivas poliskåren och att den privata
sektorn i flera fall har varit uppdragsgivare. Även kränkningar mot och mord
på ledare för urfolken, politiska aktivister och homo-, bi och transpersoner
(HBT) förekommer. Människorättsorganisationer trycker på för att FN:s
särskilde rapportör för utomrättsliga avrättningar skall göra ett nytt besök i
landet snarast möjligt.

Våldssituationen i landet är extrem och genererar en mordstatistik som är en av
de allra högsta i Latinamerika (ca 40 mord per 100 000 innevånare och år). Det
handlar om ungefär 3 600 mord per år, en hög och relativt stabil siffra sedan
2001. Mordutredningarna uppvisar stora brister. Det finns även ökande
kopplingar mellan den narkotikarelaterade organiserade brottsligheten och
kriminella ungdomsgäng, maras.. En tilltagande organiserad brottslighet som
främst är kopplad till narkotikahandeln har genererat en våldsvåg i de norra
delarna av landet.
Våld och hot mot människorättsaktivister och miljöaktivister inger fortsatt oro.
Ett uppmärksammat fall var mordet på miljöarbetaren Mario Guifarro Ramirez
den 15 september 2007. Ramirez arbetade med att avgränsa en skyddad biotop
i norra Honduras och organisationen som han har arbetade för hade flera
gånger utsatts för hot. Organisationen stöds bland annat av SIDA. Till dags
datum har ingen ordentlig utredning av mordet ägt rum, och ingen har
följaktligen ställts inför rätta för dådet. Ett annat uppmärksammat fall var
morden på två miljöarbetare i december 2006, där förövarna var fyra poliser.
Mordet på advokaten Dionisio Diaz García i december 2006 har också fått en
del uppmärksamhet. Diaz García arbetade för en enskild organisation och
ägnade sig åt fackliga och arbetsrättsliga frågor. Ett av vittnena till mordet
mördades i sin tur fem månader senare och såväl polisens som åklagarens
undersökningar i fallet är hittills obefintliga.
Misshandel, våldtäkter och mord i landets fängelser är fortsatt vanligt
förekommande och våldet på anstalterna är i det närmaste okontrollerat. Dåliga
sanitära förhållanden och undermålig kost präglar fångarnas vardag. Det
förekommer att fångar har dödat fångvaktare, och poliser och fångvaktare
misstänks i sin tur vara inblandade i flera mord på fångar. I vissa lägen har
fångarna helt tagit över kontrollen på anstalterna. Fångarna har ofta väl
upparbetade kanaler med brottsligheten utanför och kan således fortsätta sin
brottliga aktivitet inifrån fängelserna. Mellan januari och september 2007
mördades drygt 30 fångar på landets fängelser. Flyktförsök är vanligt
förekommande. Ingen har ännu ställts till svars i det stora fångupproret i
fängelset i San Pedro Sula 2004, då 107 fångar dödades. Fängelsechefen och

fyra anställda vid fängelset El Porvenir, där 68 personer dödades vid ett uppror
2003, dömdes 2006 till fängelsestraff. Positivt är dock att internationella och
nationella människorättsorganisationer tillåts besöka landets fängelser.
4. Dödsstraff
Dödsstraff existerar inte i Honduras. Diskussioner om dess införande
återkommer regelbundet i samband med att mycket grova brott begås. Frågan
har även varit ett tema i valkampanjer.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Honduransk lag förbjuder godtyckliga frihetsberövanden. Enligt
människorättsorganisationer förekommer dock godtyckliga frihetsberövanden
av unga gängmedlemmar och ofrivilliga försvinnanden av personer som
relateras till narkotikahandeln i landet. En rättsprocesslagstiftning med
muntliga förhandlingar har kortat ned processtiderna. Trots det väntade under
2007 drygt 60 procent av de frihetsberövade på att dom ska avkunnas. FN:s
arbetsgrupp rörande godtyckliga arresteringar har uttryckt oro över den stora
andel interner som ännu inte fått någon dom fastställd.
Antalet kidnappningar för att utkräva ekonomisk ersättning ökar, både vanliga
kidnappningar och såkallade expresskidnappningar där en mindre lösensumma
godtas för att den kidnappade personen snabbt skall släppas fri. Under 2006
rapporterades 14 fall av kidnappningar, vilket är en liten ökning jämfört med
föregående år.
FN:s arbetsgrupp om legosoldater kritiserade det faktum att privata
säkerhetsföretag skickar anställda vakter att delta i krigsoperationer i andra
länder, något som inte nämns i anställningskontrakten och för vilket vakterna
inte är förberedda.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättssäkerheten i Honduras försvagas av politisering, korruption och bristande
kapacitet inom alla delar av rättssystemet. Den fattiga delen av befolkningen
har mycket begränsad tillgång till rättsväsendet medan de mer bemedlade ofta

kan köpa sig fria. Straffbarhetsåldern i Honduras är 18 år. Transparency
Internationals (TI) korruptionsindex placerar Honduras på plats 131 av 179
länder med ett index som uppgår till 2,5 av 10,0 (Sverige har 9,3). Nivåer under
3,0 är tecken på en hejdlös korruption, vilket enligt TI innebär en rad risker för
institutionerna, liksom för den sociala och politiska stabiliteten.
Rättssektorn är inte helt självständig gentemot den verkställande makten. En
reform av rättssektorn har dock inletts. En viktig del av reformen är nya
metoder för utnämning av domare till högsta domstolen. En
nomineringskommitté med representanter ur olika sektorer i samhället ska se
till att domarnas kompetens, erfarenhet och vandel säkras. De flesta bedömare
anser att kvaliteten på medlemmarna i högsta domstolen höjts, även om
domarnas partifärg proportionellt återspeglar maktförhållandena mellan de två
största partierna i kongressen. Mandatperioden har också förlängts till sju år så
att tillsättningen av domare inte skall sammanfalla med de parlamentariska
valen. Positivt är att åtta av 15 ledamöter är kvinnor, däribland högsta
domstolens ordförande. Säkerhetsministeriet anses utöva inflytande över
högsta domstolen. Oliktänkande och ”olydiga” domare har enligt flera källor
trakasserats.
Ombudsmannen för mänskliga rättigheter är den instans där den enskilde kan
anmäla brott mot mänskliga rättigheter. Ombudsmannen finns representerad i
större delen av landet och har tagit emot ett ökat antal anmälningar de senaste
åren. Den särskilde åklagaren för brott mot mänskliga rättigheter är också en
viktig instans, liksom de särskilda åklagarna för kvinnor, barn, äldre, urfolk och
konsumenter. Dessa instanser är dock endast representerade i de stora städerna
och har liten kapacitet i förhållande till behoven. Viss oro finns vad gäller den
särskilde åklagarens oberoende.
7. Straffrihet
Svag utredningskapacitet, korruption inom rättsväsendet och politisering av
dess instanser samt rädsla att anmäla brott och avsaknad av
vittnesskyddsprogram har skapat en kultur av straffrihet i landet.

FN-rapportörens rapport om utomrättsliga avrättningar pekar på att
straffriheten är utbredd. Även om den honduranska konstitutionen inte tillåter
amnestilagar för övergrepp begångna under den interna väpnade konflikten
finns det, enligt FN:s arbetsgrupp för påtvingande försvinnanden, åtgärder
som resulterar i de facto amnesti för personer som gjort sig skyldiga till
allvarliga övergrepp. Det förekommer i dagsläget ingen som helst utredning
kring de utpekade förövarna från den interna väpnade konflikten och således
heller ingen lagföring. Flera fall har dessutom hunnit bli preskriberade.
Kongressledamöter åtnjuter numera inte immunitet. Brott utförda av
ledamöter tas upp direkt inför högsta domstolen. På grund av domstolens
markerade politisering menar dock flera bedömare att få brott i praktiken
kommer att lagföras.
I ett mycket uppmärksammat fall i juli 1995 blev fyra ungdomar olovligt
frihetsberövade och avrättade av ett antal poliser. Den internamerikanska
domstolen för de mänskliga rättigheterna uttalade genom en dom i september
2006 att staten bär ansvar för det inträffade samt uppmanade regeringen att
gripa de utpekade förövarna. Inga gripanden har dock hittills genomförts.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen garanterar yttrande- och mediafrihet, men trots det är
demonstranter enligt lag förbjudna att använda slagord som skulle kunna starta
ett upplopp. Journalister utsätts regelbundet för hot, anklagelser och
uppsägningar, bland annat då de försökt påvisa missförhållanden i
statsförvaltningen. Polisutredningarna uppvisar stora brister och det är mycket
ovanligt att någon ställs inför rätta. Den mediala friheten begränsas av att
dagstidningarna är beroende av statlig reklam för sin finansiella överlevnad.
Det finns, enligt FN:s särskilda rapportör för yttrandefrihet, indicier att vissa
journalister får ersättning direkt från staten. De lagar som gör det straffbart att
uttrycka sig förolämpande om statliga tjänstemän bidrar i viss mån till
självcensur. Den stora privata ägarkoncentrationen inom massmedia utövar
även kontroll över nyhetsförmedling, politik och annonsbudgetar.

En lag om rätten till offentlig information har integrerats i den nya lagen om
transparens och antogs av kongressen den 23 november 2006.
Implementeringen av lagen går dock mycket långsamt. FN:s särskilde
rapportör för yttrandefrihet har uttryckt att journalister lever i ett klimat som
karaktäriseras av brist på säkerhet, där de utsätts för dödshot samt
påtryckningar från den organiserade brottsligheten. Under året har en journalist
mördats och ett antal tvingats i landsflykt. Rapportören efterlyste även ett
större medialt utrymme för landets urfolk och andra minoriteter i samhället. På
Reportrar Utan Gränsers pressfrihetsindex rankas Honduras på 87:e plats av
169 länder.
Mötesfrihet garanteras av konstitutionen. Det finns dock bestämmelser som
förbjuder olagliga sammankomster, som har använts för att komma åt
kriminella ungdomsgäng. människorättsorganisationer har uttryckt oro över att
denna bestämmelse skulle kunna användas även för att förhindra andra typer
av sammankomster.
Religionsfriheten garanteras av konstitutionen och respekteras överlag av
regeringen.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Den verkställande makten ligger hos presidenten, den lagstiftande hos
parlamentet och den dömande hos domstolarna. Större delen av makten är
samlad hos presidenten som är både statschef och regeringschef. Presidenten
har inte rätt att ställa upp för omval. Allmän rösträtt gäller med undantag för
präster, pastorer, militärer och poliser Valen, som förrättas vart fjärde år, är i
princip fria och hemliga. Allmänna val hölls senast i november 2005.
Valdeltagandet blev i detta val endast 54 procent, vilket innebär en sänkning
med 6 procentenheter jämfört med det föregående valet 2001. Internationella
valobservatörer bedömer att valet 2005 gick korrekt till. Fem partier ställde upp
i valet men i praktiken domineras politiken av två stora partier, liberala partiet
och nationella partiet.
I 2005 års val fanns mer information än vid tidigare val tillgänglig för

medborgarna om kandidaterna på olika nivåer (personval till kongressen),
vilket främjade mer informerade val. Kandidaten för det Liberala partiet vann
presidentvalet men partiet fick inte egen majoritet i kongressen.
En valreform för att separera den nationella valdomstolen från det nationella
personregistret har genomförts. De båda myndigheterna har moderniserats,
men problem med politisering av valmyndigheten kvarstår och dess kapacitet
är låg. Insatser med rådgivning och utbildning genomförs för att stärka
valmyndighetens kapacitet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Politisk motiverade tillsättningar , framförallt inom den offentliga men även
inom den privata sektorn, är ett omfattande problem. Traditionen att rensa
statsförvaltningen på personal från den tidigare administrationen och premiera
de egna valarbetarna och aktivisterna medför att partilojalitet premieras mer än
kompetens och erfarenhet. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är
betydande. Enligt vissa uppgifter arbetar hela 85 procent av den arbetsföra
befolkningen inom den informella sektorn, utan lagstadgade
arbetslivsrättigheter. Den formella arbetsmarknaden är mycket begränsad och
svår att komma in på. Detta gäller framför allt på landsbygden. Enligt officiell
statistik är kvinnor mindre delaktiga på arbetsmarknaden än männen. På
landsbygden förvärvsarbetar bara en av fyra kvinnor, jämfört med tre av fyra
män.
Fackföreningarna har en förhållandevis lång tradition i Honduras. Inom
sektorer som hälsa och undervisning har fackföreningarna stor makt och
långvariga strejker och förhandlingsrundor är vanliga. FN:s kommitté för
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter rekommenderar Honduras att
värna organisationsrätten på internationella företag. Kommittén föreslår att
regeringen tillsätter fler arbetsplatsinspektörer samt verkar för att underlätta
deras arbete. Kommittén tar särskilt upp de usla arbetsförhållandena vid de så
kallade maquilas, sammansättningsfabriker i särskilda frihandelsområden, där
främst kvinnor arbetar, samt den för arbetarna mycket skadliga miljön vid

bananproduktion och gruvnäring. Kommittén kritiserar att lagen endast tillåter
ett fackförbund per arbetsplats. Totalt är omkring åtta procent av den
arbetande befolkningen fackligt anslutna, och inom maquila-industrin enbart,
omkring 13 procent. För att starta en fackförening krävs minst 30 anslutna
personer, vilket reducerar möjligheterna för arbetstagare vid mindre
arbetsplatser att ansluta sig fackligt.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Statens utgifter för hälso- och sjukvård uppgår enligt världshälsoorganisationen
WHO till 14 procent av den totala statsbudgeten, i nivå med medeltalet för
Latinamerika. Tillgång till hälso- och sjukvård är ojämnt fördelad inom landet.
Ett reformprogram pågår för att uppnå full täckning av hälsokliniker i hela
landet. Enligt WHO har mindre än hälften av befolkningen tillgång till
grundläggande medicinsk vård. Ungefär 14 procent av barnen föds med
undervikt och 25 procent av barn under fem år är undernärda.
Barnadödligheten före fem års ålder uppgår till 42 promille och
mödradödligheten till cirka 110 per 100 000. Vanligaste dödsorsak bland såväl
barn som vuxna är luftvägs- och lungsjukdomar samt diarré. Medellivslängden
har minskat de senaste åren, vilket tros bero på hiv/aids, undernäring och
sjukdomar som uppkommer kring bristande vatten- och avloppssystem samt
på grund av det utbredda våldet och den bristande säkerheten.
Antalet tonårsgraviditeter har ökat de senaste åren. Regeringens inställning till
frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är mycket
konservativ. Aborter är förbjudna förutom vid fara för moderns liv.
Antalet rapporterade hiv-smittade är 1,8 procent, vilket enligt FN:s
biståndsprogram UNDP är bland de högsta i Latinamerika. Hiv/aids är efter
våld den näst vanligaste orsaken till sjukhusbesök i landet. Lagstiftningen på
området lägger betydande ansvar på utbildningsministeriet för att tillgodose
barn och ungdomars rätt till sexualundervisning. Honduranska skolor lever inte
upp till denna lag eftersom det dels har saknats läromedel på området och dels
att lärarna själva saknar kapacitet till fakta- och rättighetsbaserad sex- och

samlevnadsundervisning. Utbildningsministeriet har tagit fram en
lärarhandledning från förskolan till årskurs 9. Materialet är av mycket hög
internationell standard med fokus på humana värden, respekt för
medmänniskor och speciellt flickors rättigheter, goda relationer till föräldrar
och närstående, uppbyggande av självkännedom och självkänsla. År 2006 var
materialet klart för användning men distribution stoppades på grund av hårt
motstånd från vissa kongressledamöter samt från den konservativa och
mäktiga Opus Dei falangen inom den katolska kyrkan, som ansåg att
läromedlet saknar familjevärderingar, uppmuntrar homosexualitet, leder till
promiskuitet och att det innehåller omoraliska illustrationer. Presidenten
tillsatte en kommission av kongressledamöter som granskade materialet som i
december 2007 kom fram till att sexualundervisning i skolan bör tillåtas och att
den utarbetade lärarhandledningen kan godkännas. Kommissionens utslag
innebär en seger för barn- och ungdomars rätt till en fakta- och
rättighetsbaserad sexualundervisning. Förhoppningen är att lärarhandledningen
kommer att börja användas under 2008.
12. Rätten till utbildning
Andelen resurser avsatta till utbildning i budgeten har ökat de senaste åren.
Huvuddelen av budgeten går till lärarlöner. Lärarna har ett särskilt reglemente
som innebär att Honduras har bland de högsta lärarlönerna i Latinamerika.
Trots detta är det vanligt förekommande med lärarstrejker. I kvalitets- och
kunskapsmätningar bland de latinamerikanska länderna placerar sig Honduras
långt ned.
Tillgången till utbildning har ökat under det senaste decenniet och antalet barn
som påbörjar lågstadiet är 87 procent, mellanstadiet 35 procent och högstadiet
9 procent. Diskriminering vad gäller tillgång till och deltagande i utbildning
förekommer, särskilt för barn som arbetar, urfolk, barn med särskilda behov
och barn vars föräldrar inte har råd att betala kostnader för skolgång.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Honduras är ett av kontinentens fattigaste länder, med en BNP per capita strax
över 1 100 USD. Honduras har enligt UNDP den mest ojämna

inkomstfördelningen i Latinamerika efter Guatemala och Brasilien. Enligt
Världsbanken lever 64 procent av befolkningen i fattigdom och 45 procent i
extrem fattigdom. Den ekonomiska tillväxten har varit mycket svag sedan
början av 1990-talet. Under de senaste två åren har dock tillväxten ökat och
nådde under 2006 och 2007 en nivå på omkring 5 procent per år. Den skeva
inkomstfördelningen i kombination med en regressiv skatte- och
fördelningspolitik har resulterat i en oförändrat svår situation för landets
många fattiga.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
I Honduras råder ojämlikhet mellan könen. Landet ligger tredje längst ned
bland de latinamerikanska länderna på FN:s könsrelaterade utvecklingsindex.
Kvinnors inkomster beräknas uppgå till en tredjedel av mäns. Kvinnors
representation på valbara platser ökade efter valet 2005 och den nuvarande
kongressen innehåller 24 procent kvinnor, jämfört med 5,5 innan valet. På
andra höga poster inom statsförvaltningen återfinns en rad kvinnor, till
exempel riksbankschefen, chefen för bankinspektionen och rikspolischefen.
Våld mot kvinnor har en ökande tendens i Honduras, speciellt sexuella
övergrepp mot kvinnor och barn, incest mot flickor, våldtäkter, våld i hemmet
och kvinnomord. Våld i hemmet är den näst vanligaste orsaken till
polisanmälan i Honduras, men detta till trots leder endast omkring 2,5 procent
av de anmälda våldshandlingarna till åtal. Under 2006 mottog
åklagarmyndigheten 2 398 fall av våld i hemmet, varav 47 gick vidare till åtal.
Under samma år rapporterades 1 424 fall av våldtäkt, varav 52 resulterade i
fällande dom. Våld mot kvinnor i hemmet är kriminaliserat. Straffet för
våldtäkt är fängelse från tre till nio år och faller under allmänt åtal.
Honduras upplever, liksom många övriga länder i regionen en ökning av
antalet mord på kvinnor. Under 2006 mördades 150 kvinnor i landet och
regeringen har inte vidtagit konkreta åtgärder för att hantera det växande
problemet. Man beräknar att fler än 13 kvinnor per månad mördas och

straffriheten är i det närmaste fullständig i dessa fall. FN:s CEDAW kommitté
uttryckte i en rapport 2007 oro inför den negativa attityd till kvinnors
rättigheter som poliskåren och domare ger uttryck för genom den systematiska
straffrihet som råder vid brott mot kvinnor. I rapporten kräver CEDAW
kommittén att tillräckliga resurser avsätts för att nationella lagar och strategier
som till exempel den nationella planen för att förebygga, straffa och utplåna
alla typer av våld mot kvinnor kan genomföras och ge resultat. Kommittén
underströk också vikten av att avsätta tillräckligt med resurser för att de
speciella domstolar som utreder anmälan om våld i hemmet skall kunna verka
effektivt. Kommittén krävde slutligen att Honduras skall vidta åtgärder mot de
tjänstemän som inte följer lagen eller inte tillämpar den på ett sätt som skyddar
kvinnors rättigheter.
Genom inrättandet av den särskilda åklagarmyndigheten för kvinnor har
möjligheten att anmäla kränkningar av mänskliga rättigheter förbättrats något.
Resurserna och kapaciteten inom myndigheten är dock små. Dessutom saknas
i många fall kunskap och vilja hos poliskåren att agera i dessa fall. Det
nationella kvinnoinstitutet INAM samarbetar med polisens
utbildningsinstanser för att stärka polisens kompetens i fråga om den
speciallagstiftning som skyddar kvinnors rättigheter.
Regeringen har utarbetat en handlingsplan mot våld mot kvinnor för perioden
2006-2010 där bland annat INAM:s ställning som normerande myndighet för
jämställdhet ska stärkas. Ombudsmannaämbetet för mänskliga rättigheter har
ett särskilt program för kvinnors rättigheter och Finansministeriet har en
jämställdhetsenhet. Övervakningen av budgetarbetets jämställdhetsaspekter
faller på INAM. CEDAW kommittén rekommenderar även Honduras att öka
INAM:s kapacitet genom att öka dess personella och finansiella resurser.
Människohandel för sexuella ändamål förekommer och tendensen är ökande.
De finns en klar koppling mellan den organiserade brottsligheten och
människohandel, och endast ett tiotal fall tas upp inför domstol per år. Ett
stort antal poliser och funktionärer inom rättsväsendet har genomgått
utbildning om människohandel de senaste två åren, och det återstår att se

vilken effekt utbildningsinsatserna får.
15. Barnets rättigheter
Barns rättigheter är eftersatta trots att det finns en lagstiftning till skydd för
barn. Antalet barn som helt eller delvis lever på gatan utan familjens eller
statens skydd beräknades år 2006 av regeringen och enskilda organisationer
uppgå till runt 20 000. Bruket att placera minderåriga i fängelse tillsammans
med vuxna kvarstår.
Våld mot barn förekommer både inom och utom hemmet. Enligt Amnesty
mördades över 400 barn och ungdomar under 2006 och endast i ett fåtal av
fallen ställdes förövaren inför rätta. Det förekommer våld mot barn inom
familjen och under 2006 mottogs knappt 2 000 anmälningar om övergrepp.
Även om skolundervisning är gratis och obligatorisk beräknar den nationella
statistikmyndigheten att 21 procent av alla barn mellan 5 och 12 år inte fick
någon undervisning överhuvudtaget under år 2006. Endast hälften av barnen i
åldersgruppen når sjätte klass.
Barnarbete är omfattande och förekommer framförallt inom den informella
sektorn och inom jordbruket. Enligt lag är det straffbart att anställa barn under
16 år, men undantag kan göras om barnet fyllt 14 och har tillstånd från
föräldrar och arbetsministeriet. Den internationella kommissionen för
avskaffande av barnarbete rapporterade 2004 att 670 000 barn och ungdomar
mellan 5 och 17 år arbetar och därför hindras att studera.
Några särskilda insatser som en följd av de två världskongressen mot
kommersiell sexuell exploatering av barn har inte genomförts. Däremot har
frågan uppmärksammats av kongressens familjekommission och dess
kommission för barn och ungdom. Handel med barn för prostitution i
Guatemala, Mexiko, USA och Kanada har aktualiserats i studier och media.
Pojkar smugglas över gränsen och utnyttjas främst som knarkkurirer och
knarkdistributörer. Regeringen antog en nationell handlingsplan 2005 för att
barn- och ungdomsfrågor, men dess implementering hämmas av bristen på

resurser. Människohandel med barn för sexuella ändamål är ett stort och
växande problem, både internt i landet och över gränserna. Myndigheterna
uppskattar att 20-30 barn förs över landets gränser varje dag med sexuella
syften, varav 96 procent är flickor.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Etniska minoriteter och urfolk utgör nio procent av befolkningen. Dessa
grupper marginaliseras i praktiken ofta i det politiska och ekonomiska
beslutsfattandet samt i arbetslivet. De senaste årens demokratiseringssträvanden
har dock lett till större möjligheter för dessa grupper att få igenom
krav på förbättrade levnadsförhållanden. Endast ett fåtal personer från
urfolksellerminoritetsgrupper återfinns i ledande befattningar på nationell nivå.
Urfolken är underrepresenterade i kongressen. Tre av 128 kongressledamöter
tillhör urfolket garífunas. Andra etniska minoriteter saknar politisk
representation i kongressen.
Honduras har ratificerat ILO:s konvention 169 om urfolkens rättigheter.
FNkommitténför sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter påpekar att
diskrimineringen av urfolken fortsätter på arbetsmarknaden och ifråga om
mark som enligt hävd tillhör dessa grupper. Regeringen har gjort mycket lite de
sista åren för att lösa frågan om urfolkens rätt till traditionella mark.
Flera demonstrationer och protester har genomförts av urfolksorganisationer
på grund av ouppklarade mord på organisationernas ledare. Ett
kraftverksbygge i Olancho har inneburit tvångsförflyttningar av urfolk och
dessa har protesterat dels för att miljökonsekvensbedömningar inte gjorts, dels
för att konsultationer med dem som lever i området inte genomförts. Man
anklagar också miljöministeriet för att sälja koncessioner utan att redovisa
konsekvenserna av den framtida verksamheten. Utveckling av gruvindustrin i
landet får på flera håll liknande konsekvenser för urfolken. Flera protester har
genomförts i samband med gruvverksamhet där urfolken anser att de inte
konsulterats såsom är föreskrivet i ILO:s konvention 169. Landets satsningar
på turism vid den norra kusten drabbar urfolket Garífunas negativt. Flera fall

av trakasserier, hot och mord mot Garífunas, av bland annat militären, har
förekommit under året.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Det finns inget i lagen som betraktar i sexuellt umgänge mellan personer av
samma kön som ett brott. Diskriminering på grund av sexuell läggning och
könsidentitet i arbetslivet och inom utbildningsväsendet är dock vanligt
förekommande. En lag som syftar till att bekämpa ungdomsbrottslighet har till
exempel använts av polisen för att trakassera och gripa HBT-personer.
HBTpersoners rättigheter prioriteras inte av någon av de traditionella
MR-organisationerna. De senaste åren har det dykt upp ett antal enskilda
organisationer om arbetar med HBT-frågor generellt, och inte bara med ett
hiv/aids-perspektiv. Flera av dessa organisationers medlemmar har hotats,
trakasserats och mördats under året.
Under 2004 erhöll flera organisationer som arbetar för HBT-personers
rättigheter status som juridisk person, vilket öppnar upp för ett fortsatt arbete
till förmån för människor som diskrimineras på grund av sexuell läggning och
könsidentitet. Honduras är det första landet i Centralamerika som genomfört
denna legalisering. De får dock inte benämnas exempelvis ”gay-organisationer”
efter starka protester från konservativa kyrkor och rörelser.
18 Flyktingars rättigheter
Honduras har anslutit sig till 1951 års konvention om flyktingars rättsliga
ställning och samarbetar med FN:s flyktingkommissariat och den
internationella arbetsorganisationen (ILO) i sin hantering av flyktingärenden.
Sedan tidigare finns ett relativt stort antal flyktingar från grannländerna
Nicaragua, El Salvador och Guatemala i landet. Ett mindre antal kubaner har
även tagits emot som flyktingar. Det kommer också flyktingar söderifrån,
bland annat från Colombia. Flyktingarnas situation är mycket utsatt och de
åtnjuter inget rättsligt skydd. Internflyktingar förekommer inte. Under 2006
erhöll elva personer flyktingstatus i landet.

19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen förbjuder diskriminering av funktionshindrade i arbetslivet, utbildnings
och hälsosektorn, men efterlevandet är undermålig. Samtidigt saknas
lagstiftning som syftar till att underlätta deras möjligheter att delta på lika
villkor vad gäller tillgänglighet. De funktionshindrades möjligheter på
arbetsmarknaden är starkt begränsade och den generellt höga arbetslösheten
slår extra hårt mot dessa utsatta grupper. Det finns enskilda organisationer som
arbetar med utbildning och stöd till de funktionshindrade.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Av de oberoende MR-organisationerna i det civila samhället är de viktigaste
kommittén för försvar av de mänskliga rättigheterna (CODEH), kommittén
för släktingar till frihetsberövade och försvunna i Honduras (COFADEH),
centrum för forskning och främjande av de mänskliga rättigheterna
(CIPRODEH), Casa Alianza, katolska kyrkans Caritas, gruppen för forskning,
reflektion och främjande (ERIC) samt “Honduranska ungdomar framåt –
Tillsammans gör vi framsteg” (JHA-JA) . Dessa organisationer för dialog med
regeringen, rättsväsendet, kongressen, militären, polisen samt fångvården och
följer dessa instansers förehavanden noga. Det finns också ett formaliserat
samarbete med ombudsmannaämbetet för mänskliga rättigheter och
åklagarämbetet när det gäller att slussa vidare de många fall av brott mot
mänskliga rättigheter som mottas. Förutom dessa nationella
människorättsorganisationer finns många lokala grupper och organisationer
som följer specifika frågor, såsom kvinnors eller barns rättigheter, och som
arbetar med de kriminella ungdomsgängen.
Människorättsorganisationer kan i princip arbeta öppet, men hot mot
oberoende organisationer och dess företrädare förekommer. Hoten kommer
dels från grupper inom statsapparaten, polisen och militären som känner sig
hotade av deras verksamhet, men också från enskilda medborgare.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter

Sverige ger direkt stöd till ombudsmannaämbetet för mänskliga rättigheter och
det statliga kvinnoinstitutet INAM, och stödjer via svenska enskilda
organisationer nationella människorättsorganisationer och flera
kvinnoorganisationer. Det svenska stödet bidrar bland annat till att föra
anmälningar vidare till specialåklagaren för brott mot mänskliga rättigheter, inte
minst kvinnors rättigheter. FN-organ som till exempel UNDP, UNICEF,
UNFPA och UNIFEM, arbetar för att främja mänskliga rättigheter i landet.
Sverige lyfter frågor om mänskliga rättigheter regelbundet inom ramen för
samordningen av det internationella utvecklingssamarbetet, inom de sektorer
där utvecklingssamarbete finns, till exempel hälsa, utbildning, rätt och säkerhet,
och i dialog med regeringen och kongressen. I och med regeringens beslut
2007 att fokusera utvecklingssamarbetet till ett reducerat antal länder kommer
dock det svenska biståndet till Honduras att fasas ut under de närmaste åren.

Mänskliga rättigheter i Nicaragua 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Efter införandet av demokrati har respekten för grundläggande mänskliga
rättigheter förbättrats, liksom standarden på de demokratiska institutionerna.
Ett juridiskt regelverk garanterar formellt individuella fri- och rättigheter, och
den nationella polisen och militärmakten åtnjuter högt anseende på grund av
deras institutionella självständighet. Viktiga delar av domstolsväsendet är dock i
stor utsträckning politiserade och korrupta, något som undergräver förtroendet
för rättstaten.
Sedan Daniel Ortega, ledare för FSLN (Frente Sandinista de Liberación
Nacional), tillträdde som landets president i januari 2007 växer emellertid det
demokratiska underskottet. Detta påverkar respekten för grundläggande
mänskliga rättigheter negativt. En tilltagande partipolitisering av samhället gör
att utvecklingen för de politiska och medborgerliga rättigheterna är oroande.
Pressfriheten är grundlagsskyddad. Vissa myndigheter har emellertid visat
tendenser till att försvåra mediernas situation bland annat genom påstådda
skatteskulder.
Liksom vid tidigare regeringsskiften har ett stort antal tjänstemän i
statsförvaltningen bytts ut. Statsförvaltningen kännetecknas av ökande
centralisering och auktoritära tendenser, och gränserna mellan regeringen,
FSLN och familjen Ortega är inte alltid tydliga. I ett antal fall kan respekten för
rätten till privat egendom ha kränkts genom regeringsstyrda aktioner.
Nicaragua är, näst Haiti, det fattigaste landet i Latinamerika, och kännetecknas
av en extremt ojämn fördelning av resurserna. Trots tidigare regeringars och
biståndsgivares satsningar består fattigdomen. Att respektera och garantera de
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är således en utmaning. Den
nya regeringen har bland annat garanterat rätten till gratis utbildning och

sjukvård, men det är för tidigt att nu se resultaten av dessa satsningar.
På senare år har övergrepp mot kvinnor och barn ökat på ett oroväckande sätt.
Under pågående valrörelse 2006 ändrades strafflagen så att abort blev totalt
förbjuden, även vid fara för moderns liv. Förbudet har dessutom resulterat i att
kvinnor inte fått behandling för buk- och underlivsbesvär som inte varit
abortrelaterade, vilket ökat dödligheten. Kvinnorätts-, och mänskliga
rättighetsorganisationer menar att förbudet utgör ett brott mot de mänskliga
rättigheterna och har överklagat lagändringen.
Konstitutionen garanterar rätten att fritt organisera sig, och det civila samhället
är aktivt. Enskilda organisationer som inte är anslutna till FSLN upplever dock
att deras möjligheter att verka obehindrat har minskat. Inte minst upplevs de
nya Råden för Medborgarmakt (Consejos de Poder Ciudadano) som ett hot
sedan sådana inrättats på alla nivåer i samhället på initiativ av presidentparet.
Hot mot representanter för organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter
uppges ha ökat under året.
Under året har ett flertal tidigare försenade rapporter till FN-organen inlämnats
och landet är nu så gott som i fas med rapporteringen. Nicaragua är sedan 2007
medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Nicaragua har ratificerat följande centrala konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollet om
enskild klagorätt. Protokollet om avskaffandet av dödsstraffet har
undertecknats.
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot

kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), men inte tilläggsprotokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), men inte
tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter med
tilläggsprotokoll och det tillhörande protokollet om dödsstraffets
avskaffande samt protokollet om förebyggande, bestraffning och
utrotning av våld mot kvinnor. Protokollet om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter har undertecknats men inte ratificerats. Samma sak
gäller protokollet om förebyggande och bestraffning av tortyr samt
protokollet om bortförande och försvinnande av personer.

Det finns en stående inbjudan till samtliga av FN:s specialrapportörer och
representanter. Detta har resulterat i två genomförda besök 2004 och 2006, ett
planerat och ytterligare två begärda. Områdena för dessa besök har varit - och
kommer att vara - rasism, godtyckliga arresteringsförfaranden, påtvingade och
ofrivilliga försvinnanden samt minoritetsfrågor.

Nicaragua har inte ratificerat Romstadgan för Internationella
Brottmålsdomstolen (ICC) då konstitutionen inte tillåter utlämning av
nicaraguanska medborgare. Nicaragua har skrivit under ett bilateralt
ickeutlämningsavtal med USA..

Nicaraguas internationella åtaganden ger en bra grund för arbetet med
mänskliga rättigheter. Den politiska viljan att uppfylla landets åtaganden kan
dock ifrågasättas på vissa områden.
4
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga rapporter om ofrivilliga försvinnanden eller politiska mord,
utförda eller sanktionerade av statsmakten under året. Den nicaraguanska
polisen lyder under inrikesministeriet. Polisen är en förhållandevis modern och
professionell institution för vilken det medborgerliga förtroende fortsatte att
öka under 2007 enligt en nationellt utförd opinionsundersökning. Trots detta
är polisen den myndighet som fått flest anmälningar riktade mot sig under året.
Enligt polisens egna uppgifter mottogs 892 anmälningar mot polisen om brott
mot mänskliga rättigheter under årets tio första månaderna, vilket innebär en
liten minskning i jämförelse med 2006. Dessa anmälningar rörde huvudsakligen
respektlös behandling, överdriven våldsanvändning och icke-lagenlig procedur.
Totalt har 1456 poliser varit föremål för undersökningar och av dem har 377
blivit straffade. Av dessa blev 21 avskedade, sex degraderade och 347 ådrog sig
disciplinära straff. Anmälningar om brott mot mänskliga rättigheter lämnas
såväl direkt till polisen som till ombudsmanen för mänskliga rättigheter och
oberoende enskilda organisationer, bland annat Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (CENIDH) och Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH).

Nicaraguas rapportering till FN-kommittéerna har traditionellt varit eftersatt. År
2006 saknades 12 rapporter enligt existerande tidsplaner för rapportering. Under
2007 och slutet av 2006 har dock flera rapporter presenterats (ICCPR, CERD,
ICESCR samt CEDAW). I nuläget saknas endast rapportering gällande CERD.

Polismyndigheten har fortsatt arbetet med att underlätta för medborgarna att
anmäla övergrepp direkt till polisen och stärka de interna kontrollsystemen. Människorättsorganisationen CENIDH bekräftar denna bild och konstaterar
att nuvarande polisledning har en betydligt tuffare attityd än tidigare vad gäller

Nicaragua har undertecknat, men inte ratificerat, konventionen om rättigheter
för personer med funktionshinder, Convention on the Rights of Persons with
Disabilities. Tilläggsprotokollet har inte skrivits under.
Nicaragua har inte anslutit sig till konventionen mot påtvingade försvinnanden,
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

övergrepp på mänskliga rättigheter inom myndigheten. De nationella lagarna
förbjuder tortyr. Under 2007 har två fall av polistortyr i samband med förhör
anmälts och utretts, varav det i det ena fallet konstaterades att tortyr
förekommit.
I november 2007 fanns det enligt det nationella fängelsesystemets officiella
siffror 6 758 fångar i landets åtta fängelser, avsedda att rymma 4 742 personer.
Det finns dock andra uppgifter om att fängelserna är betydligt högre belastade.
Mest överbefolkat 2006 var fängelset i Chinandega med 65 procent fler fångar
än kapaciteten tillät. Av landets fångar är 496 kvinnor varav de flesta dömts för
narkotikarelaterade brott. Det finns två kvinnofängelser medan kvinnor i
övriga fängelser sitter i separata celler. Fängelseförhållandena är generellt sett
svåra och flertalet celler är mörka och ohygieniska med dålig ventilation och
liten eller ingen tillgång till rent vatten. Den genomsnittliga kostnaden för mat
låg 2006 på drygt 0.50 USD per dag och person. Många av de intagna får extra
mat av besökande familjemedlemmar. Det finns totalt tio läkare i de åtta
fängelserna, en minskning från 28 läkare 2006. Under 2007 har såväl
organisationer från det civila samhället som representanter för utländska
regeringar och allmänheten vid ett flertal tillfällen nekats rätten att träffa fångar,
även under officiella besökstider. Straffmyndighetsåldern är 15 år. Enligt
officiella siffror satt 60 ungdomar under 18 år i fängelse i november 2007.
4. Dödsstraff
Dödstraffet avskaffades 1980. Det finns inte någon politisk opinion för ett
återinförande.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Nicaragua är det land i Centralamerika som har lägst antal mordfrekvens, 14
per 100 000 invånare och år. Inga fall av ofrivilliga försvinnanden har
rapporterats under året och polismyndigheten uppger att 27 anmälningar om
godtyckligt frihetsberövande hade mottagits fram till oktober. Det innebär en
klar minskning mot de 97 fall som rapporterades under hela 2006. Enligt
Latinobarómetros regionomfattande opinionsundersökning för 2007 ligger
Nicaragua i topp i Latinamerika vad gäller andelen medborgare som upplever

att säkerhetsläget har förbättrats.
Personer som grips kan hållas i förvar i maximalt 48 timmar innan fallet ska
underställas domare för beslut om häktning. Lagen föreskriver vidare att
åklagare ska finnas på plats vid gripanden och att den anhållne har rätt att få en
offentlig försvarare snarast efter gripandet. Överskrids tidsgränsen förklaras
fallet ogiltig, och personen släpps fri utan vidare åtgärder. Tre anmälningar om
sådana överträdelser registrerades under året. Häktade personer har rätt till
domstolsprövning inom sex månader.
Det finns inga formella inrikes eller utrikes reserestriktioner för nicaraguanska
medborgare. För att få ett pass utfärdat krävs ID-handlingar som det kan ta
lång tid att skaffa (kan variera från två veckor till över ett år).
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Nicaraguas domstolar och högsta valråd är formellt självständiga i förhållande
till den exekutiva makten. Både domstolar och valrådet är emellertid starkt
politiserade till följd av den politiska pakt som ledarna för de två största
partierna, Partido Liberal Constitucionalista (PLC) och FSLN ingick år 1998.
De sexton domarna i Nicaraguas Högsta Domstol utses enligt konstitutionen av
nationalförsamlingen för en mandatperiod av fem år på förslag av regeringen.
De utser i sin tur domarna i landets övriga juridiska instanser. År 2005 stiftades
en lag som avsåg garantera tillsättningar på basis av professionella meriter och
erfarenhet. Trots omfattande internationella påtryckningar har emellertid
Högsta Domstolen inte utfärdat tillämpningsföreskrifterna vilket innebär att
partipolitisk tillhörighet fortfarande präglar utnämningar. Pakten, främst FSLN,
har utnyttjat rättsväsendet för politiska syften. Ett exempel på detta är när
beväpnade vakter från det statsägda oljebolaget PETRONIC på domares order
i augusti stormade en av den internationella oljekoncernen Exxons
anläggningar på grund av en påstådd skatteskuld.
Den organiserade narkotikasmugglingen, som etablerar sig alltmer i landet,
utgör ett hot mot rättssäkerheten, och korruptionsbenägenheten inom
rättsväsendet är utbredd. Polismaktens låga löner utgör i sig en riskfaktor, och

under hösten 2007 uppmärksammades särskilt ett fall då två utländska
narkotikabrottslingar fick hjälp av flera poliser att rymma från fängelset i
Puerto Cabezas. Enligt tidningsuppgifter erhöll respektive polis ca 70 000 USD
vilket kan jämföras med en minimilönen inom polisen på 120 USD i månaden.
I november 2007 hade 245 anmälningar om korruption kommit polisens enhet
för interna utredningar tillhanda. Sedan 2006 har polisledningen intensifierat
arbetet mot narkotikasmuggling. Ett dussintal karteller har avslöjats och över
tio ton kokain beslagtogs 2006.
Polisen är, tillsammans med försvarsmakten, den institution som åtnjuter störst
förtroende hos medborgarna, och som uppfattas som mest professionell och
politiskt oberoende. En koppling mellan polisens lokala brottsförebyggande
råd och Råden för Medborgarmakt (CPC – Consejos de Poder Ciudadano), med
starka band till regeringspartiet (se vidare punkt 9), som aviserats av regeringen,
kan innebära att polisens verksamhet på lokal nivå politiseras.
Rätten till offentlig försvarare är formellt garanterad, vilket gynnar de fattiga
och mest utsatta grupperna i landet. Systemet är långt ifrån heltäckande, trots
att antalet offentliga försvarare har höjts under året från 81 till 140. När
offentliga försvarare inte finns att tillgå beordrar rätten en advokat att åta sig
uppdraget oavlönat. Många advokater väljer dock att betala böter på ungefär 50
kronor i stället för att ta sig an fallet. Den nicaraguanska samhällskulturen
sätter stor tilltro till juridisk konfliktlösning, varför även enkla konflikter ofta
hamnar i domstol. Detta leder till långa handläggningstider och bidrar till
ineffektivitet och försenade rättsprocesser.
Nicaragua har skrivit under den Interamerikanska konventionen mot
korruption och förbinder sig därmed att vidta juridiska åtgärder vid alla typer
av korruptionsbrott. Den fällande domen mot den tidigare presidenten Alemán
tolkades av många som ett utslag av politisk vilja att öka trovärdigheten och
förbättra kontrollen av de statliga medlen. Emellertid har domen genom
förhandlingar mellan FSLN och PLC urholkats från 20 års fängelse till
husarrest med fri rörlighet i hela landet. Därmed har Alemán kunnat fortsätta
delta i den nationella politiken. Genom den nya brottsbalken har

maximistraffet för penningtvätt – den typ av brott som Aléman dömts för –
kraftigt sänkts, vilket av många anses ge en felaktig signal till samhället.
Under 2007 har ett antal fall av korruption uppmärksammats. Drivkraften
bakom avslöjandena verkar dock snarare vara politisk än en uppriktig vilja att
stävja korruptionen. Bland annat har anklagelser riktats mot den avgångne
presidenten Bolaños samt mot ledande oppositionspolitiker. Transparency
International uppger att Nicaragua ligger på 123:e plats av 180 i Corruption
Perception Index år 2007 (111:e plats år 2006) och enligt Gallup International
är Nicaragua ett av tretton länder i världen som upplevt kraftigt ökad
korruption under de senaste fem åren. År 2004 valde nationalförsamlingen ny
ombudsman och vice ombudsman för mänskliga rättigheter. Utnämningarna
anses dock vara en del av den politiska uppgörelsen mellan FSLN och PLC.
Ombudsmannaämbetet för mänskliga rättigheter har sedan dess kritiserats från
flera håll för att vara politiserat och oförmöget att garantera ett oberoende
arbete.
7. Straffrihet
Samtliga regeringsrepresentanter, parlamentsledamöter, domare i högsta
domstolen och flera andra höga statliga ämbetsmän i Nicaragua omfattas av
immunitet. Hävande av immunitet kräver enkel majoritet i parlamentet, som i
fallet med den tidigare presidenten Alemán år 2002.
Enligt människorättsorganisationer förekommer kontroversiella fall där
politiker påstås använda sitt inflytande för att fria partianhängare. Kritik har
även riktats mot avsaknaden av domar för internationella narkotikahandlare,
som gripits med stora mängder narkotika. Polismyndigheten menar att
domstolarna förses med välunderbyggda utredningar, men domarna hävdar att
bevisen är otillräckliga.
Det finns en lag som beivrar våld i familjen och våldsbrott mot kvinnor. Enligt
Världsbanken har Nicaragua högst förekomst av familjevåld i Latinamerika.
Sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor är vanligt. Trots ett ökande antal
anmälningar till polisen varje år är det en mycket liten andel som leder till

fällande dom, framför allt på grund av domstolarnas bristande erfarenhet och
utbildning på området.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Rätten till yttrande- och tryckfrihet är lagfäst. Det förekommer ingen formell
censur. Dagspressen domineras av två privatägda, oberoende dagstidningar.
Radio är det medium som når störst nationell publik. Det finns sedan länge ett
antal medier som frispråkigt, och ibland aggressivt, kritiserar regeringen.
Nuvarande regering har under året uppvisat bristande tolerans gentemot
kritiker. Ett mindre antal medier har tvingats stänga på grund av kritik av
FSLN/regeringen. Bland dessa finns två radiostationer i provinsen Rio San
Juan, som kritiserat en lokal FSLN-borgmästare.
Journalister har trakasserats och hotats i samband med undersökande
journalistik mot högt uppsatta personer i regeringen/FSLN. The Committee to
Protect Journalists har rapporterat om dödshot mot en tidningsjournalist och en
programpresentatör vid televisionen. Det finns även uppgifter om att vissa
åsikter hindras från att bli framförda i medierna och att företrädarna hindras
från att delta i offentlig debatt. I samband med debatten om att kriminalisera
alla former av abort vägrade exempelvis dagstidningarna ta in annonser från
dem som förespråkade att rätten till medicinsk abort skulle bevaras. På grund
av att våld mot journalister i stort sett upphört (2004/2005 mördades tre)
avancerade Nicaragua från plats 69 till 47:e plats i den årliga rapporten om
yttrandefrihet från Reportrar Utan Gränser. I motiveringen menar
organisationen dock att frånvaron av fysiskt våld mot journalister snarare har
att göra med politisk kontroll av medierna och självcensur, än verklig
pressfrihet.
Föreningsfrihet garanteras i konstitutionen, även om inrikesministeriet har rätt
till viss insyn i enskilda organisationers verksamhet och ekonomi. Det finns
drygt 500 organisationer inom det civila samhället, och det finns inga formella
hinder för dessa att uttrycka sin åsikt. I viss utsträckning kan de även delta i
remissförfaranden. Under hösten 2007 har president Ortega ett flertal gånger
ifrågasatt och kritiserat de icke-sandinistiska delarna av det civila samhället, dels

som mottagare av biståndsmedel, dels även för dess inflytande i beslutsprocesser.
Många organisationer i det civila samhället anser att den nya
regeringen har en avog inställning till dem och att deras arbete har försvårats.
I maj 2007 godkände nationalförsamlingen lagen om tillgänglighet till
information inom den offentliga sektorn. Lagen fastställer att samtliga statliga
institutioner ska tillhandahålla information enligt en särskild lista. Lagen ses
som ett stort steg framåt i fråga om demokrati och korruptionsbekämpning.
Fortfarande saknas dock de föreskrifter som behövs för att lagen ska kunna
tillämpas.
President Ortegas hustru, Rosario Murillo, utsågs under året till ordförande för
Rådet för Kommunikation och Medborgarskap. Ett syfte var sannolikt att
kontrollera regeringens presskontakter, och resultatet har varit att tillgången på
information har minskats. Informaton har även tillhandahållits selektivt, med
fördel för de partikontrollerade medierna.
Religionsfriheten garanteras i konstitutionen, som även slår fast att den
nicaraguanska staten inte ska bekänna sig till någon viss religion. Den katolska
kyrkans politiska inflytande har dock ökat genom vad som kallats ”den andra
pakten”, konkretiserad genom beslutet att kriminalisera medicinsk abort.
Eftersom president Ortega valdes till presidentposten med stöd av endast 38
procent av rösterna, och eftersom nära 60 procent av befolkningen ser sig som
katoliker, är goda relationer med den katolska kyrkan nödvändiga.
Inga inskränkningar i användande av Internet, akademisk frihet eller kulturell
frihet rapporteras. Likaså gäller rättigheten att demonstrera samt att organisera
sig, även om den senare lär underlättas av goda kontakter med FSLN.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Nicaragua är en konstitutionell demokrati med flerpartisystem. Presidenten och
nationalförsamlingen, som består av en kammare, är direktvalda. I
nationalförsamlingen ingår även den kandidat som kom tvåa i det senaste
presidentvalet samt presidenten från föregående mandatperiod. Konstitutionen
garanterar en självständig rättsapparat och ett oberoende Högsta Valråd.

Mandatperiod för presidenten och de 90 ledamöterna av nationalförsamlingen
är fem år. Presidenten utser regeringens ministrar. I november 2007 fanns det
19 kvinnor i nationalförsamlingen. Sex av tretton ministrar samt fem av sexton
domare i högsta domstolen var kvinnor.
President Ortega har sedan tillträdelsen till makten verkat för så kallad direkt
demokrati som ett alternativ till traditionell representativ demokrati. Detta ska i
Nicaragua genomföras genom CPC (Consejos de Poder Ciudadano) med syftet
att ge befolkningen inflytande över den exekutiva makten; dessutom avses CPC
fårådgivande och verkställande funktioner. CPC ska organiseras på alla nivåer i
samhället från El Gabinete Nacional, ett slags parallellt parlament, till
kvartersnivå. Kritiker menar att strukturen snarare är en partiorganisation än
ett sätt för folket att få mer direkt makt och inflytande. Nationalförsamlingen
har under året två gånger avslagit presidentens begäran att integrera CPC i den
exekutiva makten. Efter ett omtvistat beslut i konstitutionsdomstolen i
december 2007 till förmån för presidenten är rättsläget oklart och
nationalförsamlingen lamslagen (december 2007).
Presidenten har även genomdrivit en förändring av det rådgivande organet för
planering av ekonomiska och sociala frågor, CONPES, genom att bland annat
utesluta flera medlemmar från det civila samhället och istället inkludera
representanter för CPC. Presidentens hustru har utnämnts till verkställande
sekreterare i rådet. Hon är även ordförande i CPC:s ”Gabinete Nacional” samt i
Rådet för Kommunikation och Medborgarskap.
En aktiv opposition kritiserar regeringen från såväl höger- som vänsterhåll.
Regeringens auktoritära tendenser, främst konkretiserad genom försöket att
knyta CPC till den exekutiva makten, har lett till att oppositionen enats under
namnet ”Koalitionen mot diktatur” med syftet att samarbeta för att behålla
demokratin i Nicaragua. I denna koalition ingår även parlamentsledamöter från
”paktpartiet” PLC, men inför hotet att dess ledare Alemán åter ska sättas i
fängelse är det osäkert om koalitionen kommer att hålla.
Enligt en studie från 2006, gjord av Interamerikanska utvecklingsbanken och

Internationella demokratiinstitutet IDEA, har förtroendet för demokratin i
Nicaragua sjunkit de senaste åren. En undersökning, gjord av organisationen
IPADE, pekar på att 70 procent av befolkningen skulle acceptera ett
auktoritärt styre om detta skulle lösa landets ekonomiska problem. Då ingen
genderbaserad statistik finns att tillgå är det svårt att veta om (och i så fall hur)
kvinnors attityder och inställningar skiljer sig från männens. Kvinnors
deltagande i politiken försvåras dock av att samhället präglas av traditionella
strukturer. Förutom traditioner och attityder i samhället beror de även på
avsaknaden av mekanismer som gynnar och stödjer kvinnligt deltagande. När
regeringen tillträdde makten i januari underströk presidenten att hälften av
ministerposterna skulle gå till kvinnor. Under året har dock ett flertal ministrar
tvingats avgå, och majoriteten av dem har varit kvinnor. Därför gäller inte
längre denna fördelning.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetslöshet och därmed sammanhängande fattigdom är idag ett av de största
problemen för flertalet nicaraguaner. Nicaraguas officiella arbetslöshetssiffra
låg 2006 på 5,2 procent och drygt 40 procent av de förvärvsarbetande beräknas
vara undersysselsatta. Tillförlitliga siffror för 2007 saknas ännu men en i vissa
avseenden stagnerande ekonomi ger anledning att förmoda likartade siffror.
Endast cirka 36 procent av de sysselsatta har en formell anställning, medan
övriga arbetar i den informella sektorn.
På grund av svårigheterna att finna arbete söker sig många nicaraguaner i
arbetsför ålder utomlands, främst till Costa Rica och USA. Utvandrarna är i
relativa termer högt utbildade och detta innebär en kunskapsflykt från landet.
Samtidigt beräknas utvandrarnas penningöverföringar till familjemedlemmar i
hemlandet under 2006 till drygt 12 procent av BNP, motsvarande nära 550
miljoner USD. Siffrorna kan dock vara betydligt högre.
Minimilönen per månad höjdes i juni år 2007 av regeringen med 18 procent
och utgör mellan 55 USD för en jordbruksarbetare och 129 USD i den
finansiella sektorn. En centralbanksstudie visar dock att de olika minimilönerna

understeg (med mellan 25 och 67 procent) de 170 USD som regeringen
bedömde vara nödvändiga för att en familj skulle kunna köpa en korg med
basvaror. Nicaragua har ratificerat ILO:s (FN:s arbetslivsorganisations) åtta
centrala arbetsrättsliga konventioner. Arbetstiden är reglerad till åtta timmar
per dag och högst 48 timmar per vecka med rätt till en ledig dag i veckan.
Detta är dock något som ofta överskrids kraftigt.
Som brukligt innebar regeringsskiftet 2007 att en stor del av
statstjänstemännen byttes ut. Till skillnad från föregående skifte (2001) fanns
emellertid nu en lag om offentlig anställning (Ley de servicio civil) som tillkom
föratt bland annat förhindra massuppsägningar och säkerställa en meritbaserad
rekrytering till offentliga tjänster. Enligt obekräftade uppgifter har över 6 000
personer sagts upp, många utan att få lagstadgat avgångsvederlag.
Konstitutionen tillåter bildande av fackföreningar och garanterar strejkrätt för
alla yrkesgrupper utom poliser och militärer. Strejkerna måste emellertid
godkännas i en strejkdomstol utsedd av Arbetsministeriet, vilket kan dröja upp
till sex månader. Arbetare som deltar i en olaglig strejk förlorar vanligtvis sina
anställningar. Det lär ha förekommit att regeringen har försökt tvinga offentligt
anställda att ansluta sig till FSLN-dominerade fackföreningar.
I Nicaragua finns ett antal utländska skattebefriade industrier (maquilas) som
sysselsätter omkring 80 000 personer, till största delen kvinnor. Enligt UNDP
(FN:s utvecklingsprogram) gick 54,3 procent av Nicaraguas export via de
skattebefriade zonerna 2005. Trots att den nationella arbetsrätten ska tillämpas
även i dessa zoner är arbetsförhållandena svåra. Det finns uppgifter om att
arbetstiden i vissa maquilas uppgår till 14 timmar om dagen, 7 dagar i veckan,
och att fackförbund motarbetas eller förbjuds. Minimi- och grundlönen inom
maquilas ligger på knappt 1 300 córdobas per månad (motsvarande ungefär 65
USD).
Fackförbunden rapporterar om att arbetsgivare fortsatt bryter mot
överenskomna kollektivavtal och mot Nicaraguas arbetsrättslagar. Ministeriet
för arbetsfrågor arbetar aktivt för att minska denna typ av brott, och under det

första halvåret 2007 utförde ministeriet 1 137 inspektioner som resulterade i 24
bötfällda företag, varav 35 procent var maquilas.
CENIDH mottog under årets första hälft 244 anmälningar om dåliga
arbetsförhållanden.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
De statliga utgifterna för sjukvård har ökat de senaste åren, och 2006 uppgick
kostnaden för den statliga hälsovården per person till ungefär de 33 USD som
WHO (Världshälsoorganisationen) satt som lägsta kostnad för att garantera
grundläggande social service. Den faktiska budgeten för statlig hälsovård 2006
uppgick till 178,6 miljoner USD. En av regeringen Ortegas första åtgärder var
att garantera fri och gratis tillgång till hälsovård för att minska de sociala
klyftorna. Den större efterfrågan medför en kostnadsökning med cirka 2
procent av den totala hälsobudgeten, som under 2007 uppgår till 219 miljoner
USD. Enligt planerna ska den 2010 höjas till 335 miljoner USD.
Tillgången till sjuk- och hälsovård varierar mycket inom landet. I de mest
otillgängliga områdena vid Atlantkusten är den praktiskt taget obefintlig.
Endast 70 procent av Nicaraguas befolkning har tillgång till hälsovård där de
bor, och på landsbygden får endast 45,5 procent av kvinnorna kvalificerad
hjälp vid förlossningar. Personalresurserna är ojämnt fördelade med i
genomsnitt en sjuksköterska per läkare. Utbildningen av sjuksköterskor pågår,
bland annat utbildas 500 nya barnmorskor med stöd från Sverige, men
sjuksköterskorna är en åldrande grupp och antalet förväntas minska.
Nicaragua och Guatemala har Centralamerikas högsta spädbarns- och
mödradödlighet. Av 100 000 barn under fem år dör årligen 37, en liten
minskning sedan förra året. Enligt hälsoministeriet hade 85 procent av alla barn
mellan 18 och 29 månader fullföljt ett komplett vaccinationsprogram 2006, en
ökning med 13 procent jämfört med 2001. Hälsoministeriet och UNICEF
(FN:s barnfond) uppger olika siffror för mödradödlighet: 86,5 respektive 150
kvinnor per 100 000. Siffrorna avser dödlighet på grund av komplikationer i
samband med förlossning och har minskat sedan föregående år. Tolv procent

av mödradödligheten beräknas enligt kvinnorättsorganisationer bero på
olagliga och osäkra aborter men mörkertalet är stort. Enligt hälsoministeriet
ökade de så kallade indirekta komplikationerna, vilket tolkas som att
dödligheten ökar bland framförallt unga gravida kvinnor på grund av våld eller
självmord.

Rätten till grundläggande utbildning är garanterad i konstitutionen och innebär
att skolgång till sjätte klass är gratis och obligatorisk. Detta har i praktiken inte
följts. Den nya regeringen har tagit bort alla avgifter och kravet på skoluniform
vilket tidigare omöjliggjorde skolgång för många fattiga. Generellt har detta
kunnat genomföras med vissa undantag.

Officiella källor uppskattar att 0,2 procent av befolkningen är HIV-smittad,
men troligtvis är den faktiska siffran högre. Ändå är Nicaragua, i ett regionalt
perspektiv, relativt förskonad från sjukdomen. Mellan 1997 och 2007 har
antalet smittade män ökat med 771 procent och antalet smittade kvinnor med
1 130 procent. Relationen mellan män och kvinnor med HIV har minskat från
6 män per smittad kvinna 2000 till 2,3 män per smittad kvinna 2007. Ökningen
bland kvinnor härrör troligtvis från det utbredda könsbaserade våldet. Den
mest drabbade åldersgruppen är unga, främst kvinnor, mellan 15 och 29 år.
Bland barn upp till fyra år har smittan också ökat markant. En ny nationell
strategi för HIV/Aids har utvecklats, och denna inkluderar
jämställdhetsaspekter och tar hänsyn till olika befolkningsgruppers speciella
situation.

Tillgång till utbildning varierar kraftigt och landets regioner uppvisar stora
skillnader i antal registrerade elever. Endast 75 procent av alla barn och
ungdomar var inskrivna i grundskolan 2005. Cirka 86 procent av barnen börjar
grundskolan medan endast 54 procent fortsätter till sekundärskolan. En större
andel flickor än pojkar börjar sekundärskolan, 45 respektive 39 procent. Cirka
fyra procent av befolkningen är inskriven på universitet.

Det är föga troligt att Nicaragua lyckas reducera mödradödligheten enligt FN:s
millenniemål med tre fjärdedelar till 2015, och en av de bidragande orsakerna
är totalförbudet mot abort. Det är däremot troligt eller ganska troligt att
Nicaragua lyckas uppnå millenniemålet om att minska barnadödligheten bland
barn under fem år med två tredjedelar.
12. Rätten till utbildning
Utbildningsministeriets budget uppgick under 2005 till 3,2 procent av BNP.
Härav finansierades 31 procent med lån eller bidrag från internationella
biståndsgivare. På grund av höga administrativa kostnader uppgick den faktiska
kostnaden för utbildning till 2,1 procent av BNP, vilket motsvarade 9,2
procent av statsbudgetens utgifter. År 2005 var per capitakostnaden för
utbildning 20,5 USD, vilket innebar en ökning med 33 procent sedan 2001. I
konstitutionen stadgas att sex procent av statsbudgeten ska öronmärkas för
universiteten.

Över hälften av skolorna saknar elektricitet, avlopp och vatten för barnen
Dessa problem är mest akuta i de självständiga regionerna på Atlantkusten,
samt i departementen Jinotega och Rio San Juan. Otillräckliga finansiella
resurser och begränsat antal utbildade lärare skapar ett ofördelaktigt
utbildningsklimat och bidrar till att många barn inte går i skolan. De fattigare
familjerna har även problem med långa avstånd till skolan och kostnader för
skollunch. I uppföljningen av millenniemålen står det klart att Nicaragua inte
kommer att kunna erbjuda alla pojkar och flickor grundskoleutbildning till
2015. Drygt 20 procent av den vuxna befolkningen är enligt UNDP
analfabeter. Analfabetismen bland kvinnor i urbefolkningen på landsbygden
uppgår till cirka 44 procent. Den nya regeringen har sjösatt program för att öka
läskunnigheten. Det är för tidigt att bedöma resultaten av dessa men kritiker
hävdar att de inte är utformade för att säkerställa hållbara resultat.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Daniel Ortega gick till val med det uttalade löftet att minska fattigdomen i
Nicaragua, och har under sitt första år som president satt igång ett antal projekt
för att uppfylla sina vallöften. Utbildning och sjukvård är en rättighet och ska
nu vara gratis. En kampanj för att öka läskunnigheten i landet (Yo Puedo) samt
ett program för ge fattiga kvinnor tillgång till smådjur och en ko (Hambre Cero)
har nyligen inletts.

Nicaragua är, näst Haiti, Latinamerikas fattigaste land. Enligt FN:s
utvecklingsprograms (UNDP:s) Human Development Index för 2006 hamnar
landet på plats 112 av 177. Enligt INIDE, Nicaraguas statistikmyndighet, levde
39,4 procent av befolkningen i extrem fattigdom 2005 och 75,8 procent levde i
fattigdom. Sju av tio personer på landsbygden och hälften av alla ungdomar
mellan 15 och 25 år är fattiga. Hälften av dessa ungdomar är extremt fattiga. I
de centrala och östra landsbygdsdepartementen lever mer än 67 procent av
befolkningen i extrem fattigdom. På den geografiskt isolerade Atlantkusten är
levnadsförhållandena generellt sett svårare då tillgången till hälsovård,
utbildning, vatten, avlopp och elektricitet är knapp. 70 procent av miskitofolket
på Atlantkusten är fattiga i jämförelse med 48 procent av befolkningen i resten
av landet. Statistiken indikerar att fattigdomssituationen 2005 i stort sätt är
oförändrad jämfört med 2001.
Den stigande inflationen medför ökade ekonomiska problem för många.
Centralbanken uppskattar att den sammanlagda inflationen kommer att uppgå
till 16 procent 2007. Inflationen drivs av de ökande oljepriserna men även av
stigande priser på baslivsmedel till följd av dåliga skördar. Regeringen har gjort
inköp av stapelvaran röda bönor och säljer dessa via CPC (se punkt 9) under
marknadspris. Enligt vissa uppgifter sker denna försäljning i första hand till
dem som anslutit sig till dessa organisationer.
Det ojämlika samhället illustreras av konsumtionsmönstret där 20 procent av
befolkningen står för 47,2 procent av konsumtionen och de 20 procent
fattigaste för 6,2 procent. Statens oförmåga att bekämpa ojämlikheten beror
bland annat på att skattesystemet är regressivt, det vill säga de rika är relativt
rikare efter skatt än före. År 2005 uppgick Gini-koefficienten (ett statistiskt
mått på ojämlik resursfördelning) till 0,40 för inkomst före skatt.
Åren 2004/05 fick Nicaragua genom det så kallade HIPC-avtalet 72 procent av
de multilaterala och bilaterala skulderna avskrivna. Enligt villkoren för
skuldavskrivning ska de resurser som frigörs från räntor och amorteringar i
stället användas för fattigdomsbekämpning. Det är dock tveksamt om detta
villkor uppfyllts: stora resurser används för att betala den interna skuld som

uppstått dels då kompensation i efterskott betalades för konfiskeringen av
egendomar i samband med revolutionen 1979, dels vid bankkraschen 2000. I
november 2007 finansierades vidare uppköp av den nicaraguanska
kommersiella skulden av Världsbanken och ett antal bilaterala givare, däribland
Sverige. Totalt befriades landet därmed från skulder till ett värde av
1,3 miljarder USD.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor och flickor är ett av de allvarligaste brotten mot mänskliga
rättigheter i Nicaragua. Enligt officiella siffror har 29 procent av samtliga
kvinnor utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp. Nicaragua uppges ha
den högsta frekvensen familjevåld i Latinamerika, och antalet inrapporterade
fall ökade enligt polisens kvinnoenhet under årets första nio månader med
35 procent jämfört med samma period föregående år. Detta kan bland annat
härledas till en ökad allmän vilja att anmäla denna typ av brott, men
mörkertalet är stort. I november 2007 hade cirka 60 kvinnor dött till följd av
familjevåld, uppgav kvinnorättsorganisationerna. Incest och andra sexuella
övergrepp mot flickor är vanligt förekommande. Enligt CENIDH anmäldes
520 våldtäkter mellan januari och april 2006 varav 493 rörde underåriga
kvinnor. Av dessa ägde 304 rum inom hemmets väggar. Den nya brottsbalken,
som beslutades i slutet av 2007, innehåller skärpta bestämmelser avseende
familjevåld. Särskilda kvinnoenheter har inrättats på 27 polisstationer i landet,
där kvinnor och barn erbjuds rättshjälp, kontakt med socialarbetare och
psykologiskt stöd. I november hade kvinnoenheten mottagit över 20 000
anmälningar under året, varav hälften dock inte kunde betraktas som brott
enligt den då gällande brottsbalken. Bara ungefär en fjärdedel hade lett till
rättegång.
Hälsodepartementet betraktar mäns fysiska, sexuella och psykiska våld mot
kvinnor som ett folkhälsoproblem. Kvinnors sexuella och reproduktiva
rättigheter är starkt eftersatta i både lagstiftning och rådande samhällskultur.
Oförmågan att garantera dessa rättigheter har stora konsekvenser. Nicaragua

har den högsta andelen tonårsgraviditeter i hela Latinamerika. Av samtliga
graviditeter står flickor under 19 år för 27 procent och flickor mellan 10-14 år
för 3 procent. Majoriteten av tonårsgraviditeterna är oönskade. Mindre än
hälften av de sexuellt aktiva använder moderna preventivmedel.
Diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet är omfattande vilket blir särskilt
tydligt i lönetermer. Enligt en studie av Nicaraguas finansministerium är
39 procent av de anställda inom den offentliga sektorn män som tjänar mellan
en och en halv och tre gånger mer än kvinnor på samma positioner. Kvinnor
arbetar i större utsträckning än män i traditionella låglöneyrken och i den
skattebefriade industrin (maquilas).
Prostitution är tillåtet från 14 års ålder medan koppleri är förbjudet. Sexturism
är förbjuden och leder till åtal. Inrikesministeriet ansvarar för att bekämpa
människohandel och samordnar gränspolisen, immigrationsmyndigheten och
den särskilda avdelning mot människohandel som skapats inom polisen.
Människohandel har fått ökad uppmärksamhet och mycket talar för att
Nicaragua fungerar som både transit- och ursprungsland. Tillförlitlig statistik
saknas dock.
I oktober 2006 beslutade nationalförsamlingen att ändra strafflagen så att totalt
abortförbud nu råder i landet. Före ändringen tilläts abort i begränsad
omfattning av medicinska skäl och vid fara för moderns liv. Religiösa grupper
har under året finansierat kampanjer till förmån för lagändringen, medan stora
delar av kvinno- och mänskliga rättighetsorganisationer samt givarsamfundet
har kritiserat den. Hösten 2007 antogs en ny brottsbalk där totalförbudet mot
abort infördes. Flertalet internationella och lokala människorättsorganisationer
anser att totalförbudet strider mot internationella instrument och konventioner
för mänskliga rättigheter som Nicaragua undertecknat och ratificerat.
Enligt den nya lagen bestraffas kvinnor som genomgår abort med en till fyra
års fängelse. Läkare som medverkar vid en abort riskerar upp till tio års
fängelse och indragen legitimation. Human Rights Watch uppger att många
kvinnor på grund av den nya lagen känner rädsla för att uppsöka läkare vid

problem under graviditet, samt att läkare inte vågar behandla de kvinnor som
ändå söker hjälp. Hälsoministeriet uppskattar att antalet aborter av medicinska
skäl har uppgått till cirka 7 000 per år. Den internationella enskilda
organisationen Ipas beräknar att det utförs ungefär 36 000 aborter per år, varav
26 procent rör flickor under 19 år. Sviter av osäkra aborter är enligt uppgift
den tredje vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i fertil ålder. Nicaraguas
läkarförening uppskattar att mödradödligheten i och med den nya lagen
riskerar att öka med 65 procent per år. Nationella kvinnoorganisationer
bedömde i november 2007 att över 80 kvinnor hade dött under året till följd av
icke avhjälpta problem vid graviditet.
I november 2007 anmäldes nio kvinnor i olika nationella
kvinnorättsorganisationer för brott mot mänskliga rättigheter. År 2003 stödde
kvinnorna en våldtagen nioårig flicka med medicinsk abort (som då var laglig)
och det rättsliga efterspelet. Enligt vissa bedömare rör det sig emellertid om
trakasserier från presidentparet och ledarskapet inom den katolska kyrkan.
Kvinnorna stödde presidentfruns dotter från ett tidigare äktenskap när hon
1998 offentligt anklagade sin styvfar, nuvarande president Ortega, för sexuella
övergrepp. På grund av Ortegas immunitet som ledamot av
Nationalförsamlingen åtalades han aldrig. Den katolska kyrkan har motarbetat
dessa kvinnors kamp mot abortförbudet och för ökad sexualundervisning.
Fallet är inte avgjort.
15. Barnets rättigheter
Drygt 60 procent av Nicaraguas drygt fem miljoner invånare är under 17 år. Av
dessa barn och ungdomar lever 1,6 miljoner i extrem fattigdom. Enligt
UNICEF registreras inte 30 procent av de barn som föds i landet. På
Atlantkusten är siffran är 57 procent. Vart fjärde barn föds av en kvinna yngre
än 18 år. Officiella siffror uppger att 18,2 procent av alla barn under fem år led
av undernäring 2005.
Genom den särskilda barn- och ungdomslag som antogs 1998 har Nicaragua
införlivat FN:s konvention om barnets rättigheter i sin nationella rätt. Lagen,
som bland annat fastställer straffmyndighetsåldern till 15 år, har blivit föremål

för debatt. Kritiker menar att åldersgränsen är för hög och att många unga
kriminella undgår lagföring. Barnrättsorganisationer hävdar att lagen är ett
framsteg då den befäster barns rättigheter vad gäller hälsa, utbildning och
familjeskydd.
Enligt lag får barn arbeta från 14 års ålder med föräldrarnas tillstånd.
Arbetstiden är dock begränsad till sex timmar per dag, och barn får inte arbeta
i gruvor eller nattetid. 15 procent av barnen i Nicaragua uppger sig arbeta och
36 procent av dessa är mellan 5 och 13 år. Fler pojkar än flickor arbetar, 71
respektive 29 procent. Tre av fyra förvärvsarbetande barn är verksamma i den
informella sektorn och två av tre får ingen ersättning.
Sexuella övergrepp och brott mot barn har ökat under de senaste åren. Enligt
organisationen Center for Prevention of Violence (CEPREV) har en av tre flickor
och en av fem pojkar varit offer för sexuella brott. Situationen är värst på
Atlantkusten. Enligt polisen var 66 procent av offren under 18 år och 30
procent under 13 år. Enligt en undersökning av ILO 2005 har 33,6 procent av
barnen mellan 5 och 17 år sett fadern misshandla modern. 44,5 procent av
barnen uppgav att de själva fått utstå misshandel eller annan förnedrande
behandling i hemmet.
Enligt uppgifter från polisen och Universidad Centroamericana är
barnprostitution ett växande problem. De prostituerade barnen arbetar för att
finansiera såväl sina grundläggande behov av mat och kläder som drogmissbruk.
Alkohol- och drogmissbruk bland unga är ett växande problem liksom de
kriminella ungdomsgäng som bildats i städerna. Gängproblematiken (maras) har
dock intenått samma proportioner som i flera av grannländerna.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt ursprungsbefolkning
70 procent av Nicaraguas befolkning består av mestiser och 14 procent är av
europeiskt ursprung; nio procent är afro-nicaraguaner och 5 procent tillhör
urfolken, varav den största gruppen är miskiter, tätt följd av kreoler, mayagna,
garífunas och rama. Konstitutionen förbjuder diskriminering av olika

folkgrupper men de stora sociala och ekonomiska ojämlikheterna märks främst
i de fattigaste regionerna, som domineras av afro-nicaraguaner och urfolk.
Statliga investeringar har hittills varit begränsade i de två autonoma regionerna
på Atlantkusten (RAAN och RAAS). Resultatet är bristfällig hälsovård, låg
utbildningsstandard, knapp tillgång till rent vatten och dålig eller obefintlig
infrastruktur. Endast 20 procent av befolkningen på Atlantkusten har tillgång
till rent vatten, mot cirka 45 procent nationellt. I RAAN föder kvinnorna i
genomsnitt 6,1 barn mot 3,9 barn nationellt, och mödradödligheten uppgår till
293 kvinnor per 100 000, att jämföras med cirka 150 per 100 000 nationellt.
Analfabetismen i de autonoma regionerna ligger strax över 30 procent mot
cirka 20 procent nationellt. Indianstammar har klagat över att regeringen inte
respekterar den mark som de formellt tilldelats, utan fortsätter att tillåta
skogsavverkning och annat utnyttjande av naturresurserna utan att konsultera
berörd bofast befolkning. Regeringen Ortega vill utjämna skillnaderna mellan
Atlantkusten och landets övriga delar och har utnämnt flera personer från
urfolken till ledande poster.
I början av september lämnade orkanen Félix förödelse efter sig i RAAN. Fler
än 200 personer dog. Drygt 12 000 hem, skolor, kyrkor och läkarstationer
skadades eller förstördes helt. Cirka 9 000 brunnar förgiftades och den redan
bristfälliga infrastrukturen försvagades. Även om internationell hjälp
strömmade till regionen är de långsiktiga skadorna så omfattande att regionen
under lång tid framöver kommer att vara svårt eftersatt.
Afro-nicaraguaner och personer som tros ha denna bakgrund, utsätts ofta för
social diskriminering i landets centrala delar och längs Stillahavskusten. Den
rättsliga processen angående folkmord på miskitoindianer under 1980-talet har
inte gjort några framsteg. Anklagade är bland andra den sittande presidenten,
hans bror (tidigare överbefälhavare), inrikesministern på 80-talet samt den
nuvarande ombudsmannen för mänskliga rättigheter.
Utbildningsdepartementet erbjuder tvåspråkig grundutbildning i de
självständiga regionerna på Atlantkusten, vilket utnyttjas av ungefär 20 procent

av skolbarnen. I rättsprocesser har en anklagad laglig rätt till offentlig
försvarare som talar den anklagades modersmål. I praktiken tillämpas lagen
dock sällan på grund av resursbrist.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuella förbindelser mellan personer av samma kön har varit olagligt. I den
nya brottsbalk som beslutades av nationalförsamlingen i november 2007
legaliserades homosexualitet, men detta lär dock inte förändra den konservativa
samhällsandan på kort sikt. Det återstår att se om landet ändrar sin inställning
till internationella avtal där man tidigare genomgående har reserverat sig
gällande medborgarnas rätt till sin egen sexualitet. Det finns inga rapporter om
organiserat våld gentemot homosexuella, bisexuella och/eller transpersoner
men då dessa grupper inte åtnjuter skydd av grundlagen befinner de sig i en
utsatt situation. Diskriminering i skolor och på arbetsplatser är vanligt
förekommande och homosexuella har hotats med avstängning och avsked.
Diskriminerande uttalanden av politiker har även förekommit.
18 Flyktingars rättigheter
Nicaragua har ratificerat FN:s konvention om flyktingars status och det finns
en lag till skydd för flyktingar som kan söka flyktingsstatus och asyl. I praktiken
är detta dock sällsynt. Illegala invandrare kan dömas och sättas i förvar i upp
till tre månader. Detta har skapat en osäker situation för de cirka 2 000
centralamerikaner som flydde till Nicaragua under 1980-talet och nu befinner
sig illegalt i landet. I oktober 2006 uppmanade UNHCR Nicaragua att vidta
åtgärder för att ge dessa personer legal status som flyktingar.
19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt den nicaraguanska statistikmyndigheten, lever drygt 10 procent av
landets befolkning med funktionshinder. Under året har den nya regeringen
arbetat med en kampanj riktad mot allmänheten för att öka integreringen av
funktionshindrade personer i samhället. En viss ökad synlighet finns inom
bland annat hälsosektorplanen för funktionshindrade. Resultat av detta har
ännu inte kunnat märkas, och än så länge fortsätter de funktionshindrade att
vara diskriminerade vad det gäller anställning, utbildning, tillträde till sjukvård

och andra statliga tjänster. Mycket få statliga byggnader är anpassade för
funktionshindrade. Staten har inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder för att
inkludera barn med funktionshinder i den obligatoriska grundskolan.
Funktionshindrade personer förbises ofta i samhället och utnyttjas på
otillbörligt sätt. 54 procent av de funktionshindrade anser, enligt
organisationen FENCONRI, att de har svårt att delta i samhället och 60
procent uppger att de möts av negativa attityder och bristande förståelse från
övriga medborgare. Kvinnor med funktionshinder är särskilt utsatta.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett aktivt civilt samhälle med över 500 enskilda organisationer varav
cirka 50 procent uppger sig arbeta med mänskliga rättigheter. Det finns både
organisationer som tar emot enskilda klagomål och utreder brott mot
mänskliga rättigheter, och andra som är specialiserade och arbetar med en eller
några få specifika frågor. Endast ett fåtal kan betraktas som helt partipolitiskt
obundna.
Ett antal av dessa organisationer anser sig ha märkt en allmän minskad
samarbetsvilja från regeringen och ombudsmannen för mänskliga rättigheter
under året. Ombudsmannen har offentligt anklagat vissa mänskliga
rättighetsorganisationer för att endast söka massmedias uppmärksamhet. Han
står dock själv under utredning för att ha använt statliga medel för eget bruk.
Mäniskorättsorganisationerna CPDH och CENIDH har under året mottagit
hot från personer anknutna till regeringen. De uppger sig ha blivit utsatta för
försök att väcka misstro mot och stänga deras verksamhet samt för personliga
trakasserier riktade mot dem och deras familjer.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Nicaraguas fattigdom har lett till en stor närvaro av bi- och multilaterala
biståndsgivare. Såväl OAS som UNDP, UNICEF, UNIFEM, WHO/PAHO
och UNFPA stöder insatser för att främja mänskliga rättigheter i Nicaragua.

Sverige är en av de största bilaterala biståndsgivarna i Nicaragua och har som
mål att genom sina insatser bidra till minskad fattigdom, främja demokrati och
god samhällsstyrning samt arbeta för en ökad respekt för de mänskliga
rättigheterna. Det svenska biståndet till Nicaragua uppgår 2007 till 292 miljoner
kronor, varav några av de största insatserna avser rätten till hälsovård,
demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Sverige stöder även de
regionala myndigheterna på Atlantkusten samt modernisering av
statsförvaltningen. För att öka tillgången till rättsapparaten har Sverige stött ett
program, som genomförts av domstolsväsendet och OAS, där ledande
personer i byar ges en viss juridisk utbildning för att kunna lösa enklare
konflikter genom medling.
Sverige arbetar även med stöd till det civila samhället, bland annat för att
främja påverkansarbete. Merparten av detta stöd förmedlas via svenska
enskilda organisationer. Forum Syd samordnar bland annat ett program för
ökad jämställdhet och Sida stöder även Diakonia, Utbildning för
biståndsverksamhet, Svalorna, Kooperation Utan Gränser, Svenska
Missionsrådet, Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua, Olof Palmes
Internationella Centrum, Handikapprörelsens biståndsorgan, samt LO/TCO:s
biståndsnämnds verksamhet i Nicaragua.

Mänskliga rättigheter i Costa Rica 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Situationen gällande de mänskliga rättigheterna (MR) i Costa Rica är relativt
god. Landet har ratificerat samtliga centrala konventioner om mänskliga
rättigheter och bedriver en aktiv internationell politik på området. Den
allmänna brottsligheten har dock ökat de senaste åren och polisövergrepp
förekommer.
Costa Rica ligger högt på FN:s index för mänsklig utveckling jämfört med
länder med liknande BNP per capita. Fattigdomen har dock ökat de senaste
åren och inkomstklyftorna har vidgats. Våld mot barn, barnprostitution,
barnarbete, människohandel, våld inom familjen och bristande skydd för vissa
fackföreningsrättigheter är fortsatt allvarliga problem. Strikta lagar mot
ärekränkning medför enligt journalistkretsar viss självcensur i medierna och
många journalister låter bli att undersöka vissa frågor på grund av tryck från
ekonomiska och politiska intressen.
De statliga åtgärderna både vad gäller lagstiftning och i praktiken är otillräckliga
när det gäller att bekämpa diskriminering och marginalisering, av främst landets
urfolk, som befinner sig i en besvärlig ekonomisk och social situation. Den
afrocostaricanska minoritetens levnadsförhållanden har dock förbättrats.
Positivt är att överbeläggningen på fängelserna har reducerats markant, att
andelen kvinnliga parlamentsledamöter ytterligare närmat sig målet på 40
procent och att den presidenten har uttryckt en ambition att höja andelen
statliga utgifter avsedda för utbildning till åtta procent av BNP.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Costa Rica har ratificerat följande centrala konventioner avseende
mänskliga rättigheter:

− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt
tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild
klagorätt.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt
tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn.
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967.
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter. De två
tillhörande protokollen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter och om dödsstraffets avskaffande har också ratificerats.
Några besök av FN:s specialrapportörer för mänskliga rättigheter har inte ägt
rum under året och landet har för närvarande inga öppna inbjudningar till
någon av dessa.
Costa Rica har till skillnad från andra länder i regionen valt att inte ingå något
bilateralt avtal med USA som undantar dess medborgare från utlämning till

internationella brottmålsdomstolen.
Costa Rica har sju utestående rapporter till ovanstående konventioners
kommittéer, varav två rör CAT, en CEDAW, tre CERD och en CRC.

häktade upp till ett år. I december 2006 väntade 13 procent av de
frihetsberövade på att dom skulle avkunnas, en liten ökning jämfört med året
innan. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter rekommenderade Costa Rica
2007 att genomföra erforderliga reformer för att minska häktningstiden.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga politiska mord, utomrättsliga avrättningar, fall av tortyr eller
försvinnanden sanktionerade av statsmakten har rapporterats. Under 2006
mottog ombudsmannen för mänskliga rättigheter 20 anmälningar om
maktmissbruk från polisen, och i ett av fallen ansåg ombudsmannen att
anmälan var legitim. Brottsligheten har ökat under senare år, såväl i omfattning
som i våldsnivå. Kraven på skärpt kriminalpolitik förefaller hittills inte haft
några betydande negativa effekter på enskilda fri- och rättigheter.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Författningen föreskriver att domstolsväsendet ska vara självständigt gentemot
den verkställande makten, vilket det i betydande utsträckning också är. Kritik
har riktats mot långsamma rättsprocesser och detta är även föremål för ett stort
antal anmälningar till ombudsmannen för mänskliga rättigheter. Vissa
förbättringar har skett genom ett moderniseringsprogram och anställning av
ytterligare domare. Transparency Internationals korruptionsindex placerar
Costa Rica på plats 46 av 179 länder med ett index som uppgår till 5 av 10,
vilket är den högsta placeringen bland de centralamerikanska länderna.

Fängelseförhållandena är relativt goda men övervåld från fångvaktare och våld
mellan interner är vanligt och anstalternas hälsovårdsinrättningar är i regel
undermåliga. Överbeläggningen har sjunkit det senaste året och var i snitt
endast 1 procent i april 2006. Problem med överbeläggning rapporteras dock
från ett av San Salvadors större fängelser, liksom från ett kvinnofängelse som
rapporterar en överbeläggning med fem procent. Under 2005 mottog
ombudsmannen för mänskliga rättigheter 24 anmälningar om misshandel från
fångvaktares sida. Häktade blandas ofta med dömda interner. Internationella
och nationella enskilda organisationer, liksom ombudsmannen tillåts besöka
fängelserna.

Ombudsmannaämbetet för mänskliga rättigheter tar emot anmälningar om
kränkningar av de mänskliga rättigheterna och kan även initiera utredningar på
eget initiativ. Ombudsmannaämbetet har generellt agerat självständigt och har
enligt flera opinionsundersökningar byggt upp ett betydande förtroende hos
befolkningen. Ombudsmannen skriver även lagförslag, agerar som
remissinstans och lämnar rekommendationer. Även om rekommendationerna
inte är bindande har de stor moralisk och symbolisk betydelse.

4. Dödsstraff
Dödsstraff förekommer inte i Costa Rica.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Den costaricanska lagstiftningen innehåller förbud mot godtyckliga
frihetsberövanden och dessa följs i praktiken. För att anhålla någon krävs
normalt tillstånd från domstol och den anhållne har rätt att inom 24 timmar få
sitt fall underställd domstolsprövning. Enligt lagen får misstänkta hållas

En polislag från 1994 har resulterat i betydande framsteg beträffande
avpolitiseringen och professionaliseringen av polisen. Alla nyanställda poliser
går igenom en veckas träning i mänskliga rättigheter.
Straffbarhetsåldern är 12 år. En relativt välutvecklad lagstiftning finns
beträffande alternativa sanktioner för ungdomar såsom offentliga arbeten.
7. Straffrihet
Straffrihet är i en regional jämförelse begränsad. De senaste åren har flera
korruptionsskandaler uppdagats. Två före detta presidenter är föremål för
rättsliga undersökningar, en tredje gömmer sig i Europa och flera

statstjänstemän är under granskning.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Författningen garanterar yttrande- och mediefrihet vilket också generellt sett
respekteras i praktiken. Regeringskritik är vanligt förekommande. En lag som
kriminaliserar förolämpning av offentliga befattningshavare dömdes 2004 ut av
interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter men är fortfarande i
kraft. Enligt undersökningar känner sig flertalet journalister hämmade i sin
yrkesutövning på grund av lagstiftningen och många uppger att de låter bli att
undersöka vissa frågor på grund av tryck från främst ekonomiska och politiska
intressen. Meddelarfrihet är garanterad i lag. FN:s kommitté för de mänskliga
rättigheterna har i sin rapport 2007 uttryckt oro över journalisternas situation
och rekommenderar regeringen att vidta erforderliga åtgärder för att garantera
yttrandefriheten. Reportrar Utan Gränsers pressfrihetsindex rankar Costa Rica
på 21:e plats av 169 länder, långt före de övriga länderna i Centralamerika.
Förenings- och församlingsfriheten garanteras i konstitutionen och denna
respekteras också i praktiken. Författningen håller katolicismen som
statsreligion men förbjuder samtidigt staten att förhindra utövandet av andra
religioner. Katolska kyrkan har en lagstadgad särställning, bland annat vad
avser den statliga utbildningen där religionslärare måste vara certifierade av den
katolska kyrkan.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Costa Rica har traditionellt sett haft ett av de mest stabila demokratiska
systemen i Latinamerika. Den verkställande makten utövas av presidenten, de
två vicepresidenterna och regeringen. Presidenten utses i allmänna val för en
period på fyra år och kan väljas om en gång. Presidenten leder regeringens
arbete och utnämner och avsätter ministrarna. Den lagstiftande makten ligger
hos enkammarparlamentet som väljs vart fjärde år. Det under lång tid stabila
politiska livet, med två dominerande partier som växlat vid makten, bröt
samman i 2006 års nationella val, i vilket Partido Unidad Social Cristiana
(PUSC) föll i spillror. Partido de Liberación Nacionals (PLN) kandidat,
nobelpristagaren och före detta presidenten Oscar Arias vann knappt med bara

25 procent av den röstberättigade befolkningen bakom sig. Det bräckliga
folkliga stödet och det faktum att PLN inte har majoritet i parlamentet
försvagar presidentens makt.
Valen 2006 anses generellt ha genomförts på ett korrekt och transparent sätt.
Valdeltagandet (65 procent) var för costaricanska förhållanden lågt. Flera
korruptionsskandaler de senaste åren kring högt uppsatta politiker har påverkat
folkets tillit till politiker. Andelen kvinnliga parlamentsledamöter steg till 38
procent (22 av 57 ledamöter), vilket närmar sig det lagfästa målet för kvinnlig
representation på 40 procent. En av vicepresidenterna, tre ministrar och tio
statssekreterare är kvinnor. Andelen kvinnliga borgmästare är nio procent.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Costa Rica har anslutit sig till alla av den Internationella arbetsorganisationens
(ILO) åtta centrala konventioner om förenings- och förhandlingsfrihet,
ickediskriminering och förbud mot barn- och tvångsarbete. Konstitutionen
garanterar rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Cirka nio procent
av de förvärvsarbetande är fackföreningsanslutna, av vilka 80 procent inom
den statliga sektorn. Arbetsrättslagstiftning från 1993 ger skydd mot
avskedanden av fackföreningsaktiva, men fackföreningar pekar på bristande
genomförande av reformerna. ILO kritiserar kravet på att 60 procent av de
anställda måste stödja en strejk för att den ska vara laglig. Enligt konstitutionen
är offentliganställdas strejkrätt inskränkt vilket av högsta domstolen tolkats så
att strejker kan äga rum om domstol inte funnit att de hotar viktig
samhällsnyttig service. Minimilönen är inte tillräcklig för att ge en familj en
godtagbar tillvaro.
De senaste åren har många fackliga ledare inom bananindustrin avskedats,
vilket FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter noterar
med oro i dess rapport i november 2007.
Människorättsorganisationer samt många andra enskilda organisationer befarar
att landets ratificering i oktober 2007 av CAFTA-DR, frihandelsavtalet mellan

de centralamerikanska länderna och Dominikanska Republiken å ena sidan och
USA å andra sidan, kan komma att urholka arbetsrätten.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsoutgifterna utgjorde 6,6 procent av BNP år 2004 enligt WHO. Enligt
UNDP har mellan 95 och 100 procent av befolkningen tillgång till
grundläggande hälsovård och 97 procent har tillgång till dricksvatten. Andelen
av den ekonomiskt aktiva befolkningen som täcks av den allmänna
hälsoförsäkringen har sjunkit från 67 procent 1990 till 53 procent 2004, bland
annat till följd av eftersläpande i inbetalning av premier från såväl den statliga
som privata sektorn. Antalet vårdcentraler på landsbygden har ökat och täcker
nu 80 procent av befolkningen. Tillgången till hälsovård i reservaten där
huvuddelen av urfolken bor är dock fortsatt begränsad.
12. Rätten till utbildning
Andelen statliga utgifter till utbildningssektorn utgör 5,1 procent av BNP, en
av de högsta nivåerna i Latinamerika. Presidenten har satt som mål att uppnå
åtta procent av BNP, två procent högre än den nivå som stipuleras i
grundlagen. Den nioåriga grundskolan är kostnadsfri och obligatorisk upp till
15 års ålder. Tillgången till utbildning har stadigt förbättrats det senaste
decenniet, särskilt gällande gymnasieutbildning. Enligt Unicef påbörjar 97
procent av alla skolberättigade barn primärskolan, medan endast drygt 70
procent fortsätter till sekundärskola. Det genomsnittliga antalet skolår för
personer mellan 18 och 64 år är 8,4. Bidragande orsaker är krav på betalning av
skolböcker, skoluniformer och så kallade frivilliga avgifter som minskar fattiga
barns tillträde till utbildning, samt den ökande andelen pojkar som börjar
arbeta tidigt. Endast 5,1 procent av den totala befolkningen är analfabeter, en
av de lägsta nivåerna i Latinamerika.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Costa Ricas sociala indikatorer är i många fall i nivå med utvecklade länders
och högre än för länder med motsvarande BNP per capita. Statens sociala
utgifter för 2004 utgjorde 19 procent av BNP, en hög siffra regionalt sett, men
siffran har minskat sedan 2002. Samtidigt som Costa Rica har gjort ett

betydande antal åtaganden för mänskliga rättigheter de senaste åren, särskilt
vad gäller sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, har statens resurser att
genomföra dessa stagnerat.
Mätt med de nationella fattigdomskriterierna ökade antalet fattiga hushåll från
18,5 till 21,7 procent och antalet extremt fattiga hushåll från 5,1 till 5,6 procent
mellan år 2003 och 2004. Ytterligare 12,5 procent av alla hushåll anses ligga i
riskzonen för att falla under fattigdomsstrecket. Hushållen på landsbygden är
endast fem procent fattigare än i städerna. Enligt Estado de la Nación beror
den ökande fattigdomen bland annat på en ökande arbetslöshet och på att en
allt större del av landets produktion sker i ekonomiska frizoner och därför inte
bidrar till statens skatte inkomster.
Inkomstklyftorna i det costaricanska samhället har ökat under det senaste
decenniet. Den så kallade Gini-koefficienten som mäter ojämlikhet ökade
enligt UNDP från 0,38 1997 till 0,50 2006 men ligger fortfarande lägre än
genomsnittet i Latinamerika.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Costa Rica rankas bland de främsta i Latinamerika på UNDP:s
genderrelaterade utvecklingsindex. Ojämlikhet och diskriminering existerar
dock. Löneskillnaderna är stora. Kvinnors årliga inkomster uppskattas utgöra
runt 78 procent av männens och endast 35 procent av den ekonomiskt aktiva
befolkningen är kvinnor. (För kvinnors politiska deltagande, se punkt 9.)
Våld mot kvinnor är ett allvarligt och växande problem. Det nationella
kvinnoinstitutet INAMU gav under 2006 psykologiskt och juridisk hjälp till
5 325 kvinnor som utsatts för våld i hemmet. Under perioden januari till
augusti samma år rapporteras 20 kvinnor ha avlidit på grund av våld inom
familjen, jämfört med 40 under hela föregående år. Landet har en adekvat
lagstiftning på området som straffbelägger våld i hemmet, och under 2005
arresterades över 9 000 personer misstänkta för detta brott. Lagen förbjuder

sexuella trakasseriet på arbetsplatsen. Ombudsmannen för mänskliga
rättigheter mottog 52 sådana anmälningar under 2006.
Handel med kvinnor och barn i prostitutionssyfte förekommer från, till, genom
och inom Costa Rica. Den ökande tendensen inger oro. Lagstiftningen på
området täcker endast vissa former av människohandel och få personer
åtalades under året. Offer för människohandel kan söka arbetstillstånd eller
flyktingstatus i Costa Rica, men under året skickades flera personer tillbaka till
sina hemländer som illegala immigranter. Skydd och omhändertagande av offer
för människohandel är otillfredsställande. FN:s kommitté för mänskliga
rättigheter rekommenderar Costa Rica i sin rapport 2007 att förbättra
lagstiftningen på området samt att utbilda personer på de myndigheter som
arbetar med att komma tillrätta med människohandel.
Prostitution är lagligt och sexturismen till landet är ökande. Under de första sex
månaderna 2006 tog det nationella barninstitutet hand om 163 fall av barn som
varit utsatta för kommersiellt sexuellt utnyttjande.
Tonårsgraviditeter ökar, trots att regeringen har antagit ett handlingsprogram
som inkluderar sexualupplysning för att komma tillrätta med problemet.
Endast terapeutisk abort, det vill säga om graviditeten innebär fara för
kvinnans liv eller om fostret är gravt missbildat, är tillåten och illegala aborter
är vanliga. Rådgivning och information om reproduktiv hälsa förekommer men
katolska kyrkan har motsatt sig vissa sexualundervisningskampanjer i statliga
skolor.

barn är ett utbrett problem. Det nationella barninstitutet gav under 2006 års
första sex månader assistans till runt 34 000 barn, varav omkring 3 400 för
misshandel och 2 647 för sexuellt utnyttjande. Ombudsmannen för mänskliga
rättigheter har inlett en kampanj mot aga med stöd av svenska Rädda Barnen.
Enligt Casa Alianza finns det ungefär 3 000 barnprostituerade i landet. Statliga
myndigheter har under senare år alltmer kommit att erkänna problemets allvar
och en kommission mot sexturism inriktad på barn har etablerats.
Människorättsorganisationer efterlyser ytterligare åtgärder och är kritiska mot
att endast ett fåtal övergrepp resulterar i fällande domar.
Barnarbete är ett problem i Costa Rica och enligt UNICEF arbetar 11,4
procent av barnen i åldern fem till 17, främst inom den informella sektorn. En
nationell kommitté för successivt avskaffande av barnarbete inom en
femårsperiod tillsattes 2005 och har genomfört kampanjer för att öka
medvetenheten om problemet. Minimiåldern för arbete är 15 år.
Sedan Costa Ricas ratificering 1990 av FN:s konvention om barnets rättigheter
har en rad lagar antagits för att överföra konventionens innehåll till nationell
lagstiftning. De senaste åren har man framförallt arbetat med att förstärka de
institutioner som har till uppgift att genomföra de nya lagarna.

Människorättsorganisationer menar att mycket av jämställdhetsarbetet hittills
främst haft effekt i större städer medan arbetet på landsbygden är eftersatt.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Costa Ricas konstitution förbjuder diskriminering grundad på etnisk, språklig,
eller religiös tillhörighet. Landet har ratificerat ILO:s konvention om urfolkens
rättigheter men överföringen av denna i nationell lag är bristfällig.

15. Barnets rättigheter
Barnets rättigheter respekteras i högre grad än i övriga länder i regionen men
barn är fortsatt en grupp. Barn utgör enligt FN:s barnfond (UNICEF) 36,7
procent av befolkningen och 48 procent av de fattiga. Enligt den frivilliga
organisationen Casa Alianza bor cirka 1 500 av landets barn på gatan. Våld mot

Urfolken utgör knappt två procent av den totala befolkningen och är fördelad
på åtta folkgrupper. Majoriteten bor relativt isolerat i eller nära något av de 24
reservaten som ofta saknar tillgång till skola, hälsovård, elektricitet och
dricksvatten. De kollektiva ägandeförhållanden i reservaten gör att gruppen
inte har tillgång till krediter och rätten att nyttja jorden är begränsad. Andelen

som påbörjar primärskola och andelen läs- och skrivkunniga är lägre bland
urfolken och dessa har generellt kortare livslängd än det nationella
genomsnittet. Staten saknar program för bekämpande av rasism och
diskriminering mot urfolken. Tvåspråkig undervisning sker endast i begränsad
utsträckning. Urfolken saknar representation i parlamentet. och har bristande
möjligheter till försörjning vilket lett till ökande invandring till städerna.
FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
kommenterade i november 2007 att det är oroande att diskriminering på grund
av etnisk diskriminering inte är upptaget som särskilt ett brott i strafflagen, och
att diskrimineringsbrott generellt endast har böter i straffskalan. Kommittén
noterade även att den nationella kommission för frågor som rör urfolk, inte
representerar samtliga landets urfolksgrupper intressen och behov, varför man
rekommenderade Costa Rica att införa aktiva åtgärder för att öka urfolkens
politiska representation.
Den afrocostaricanska minoriteten, som utgör drygt två procent av
befolkningen, har traditionellt haft mindre tillträde till social service och
infrastruktur än övriga medborgare och utgör en oproportionellt hög andel av
de fattiga. Befolkningsgruppens levnadsförhållanden har dock förbättrats
avsevärt under senare år, bland annat vad avser utbildning. Inga anmälningar
om diskriminering har mottagits av ombudsmannen för mänskliga rättigheter
under året.
Trakasserier med möjliga rasistiska motiv har de senaste åren drabbat
medborgare från Nicaragua och Colombia som befinner sig i landet. Nicaragua
anmälde Costa Rica inför den internamerikanska kommissionen för mänskliga
rättigheter i juli 2006 för en incident 2005 där sju poliser underlät att ingripa
när en nicaraguansk medborgare blev angripen av vakthundar. Nicaragua
menade att underlåtandet var ett uttryck för rasism mot nicaraguaner i Costa
Rica. Fallet är fortfarande inte avlutat.
Positivt under året är att åklagarmyndigheten instiftat en särskild avdelning för
frågor som rör urfolk samt skapandet av en tolktjänst för urfolkspråk som är

knuten till landets domstolar.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Även om acceptansen av homo-, bi- och transpersoner (HBT) i landet är
relativt hög är dock fördomar och trakasserier i vardagslivet vanligt
förekommande. Utbildningsmaterialet i landet har traditionellt varit kraftigt
influerat av den katolska kyrkans värderingar, vilket inte har varit till nytta för
att minska fördomarna mot HBT-personer i landet. Samhället är kraftigt
influerat av machismo-kulturen och det förekommer att HBT-personer blir
uteslutna ur sin familj och har svårigheter att hitta arbete. Den värst drabbade
gruppen är transpersoner.
Costa Rica har länge haft rykte att vara ett av de mest framskridna länderna i
Centralamerika när vad gäller att acceptera organisationer som arbetar med
HBT-frågor, inklusive möjligheten för dessa att få juridisk status. En av de
främsta organisationerna är CIPAC, som genom forskning, analys och
informationsarbete verkar för HBT-personers rättigheter.
Konstitutionen förbjuder all typ av diskriminering. Det finns dock delar av
lagstiftningen som diskriminerar HBT-personer direkt eller indirekt.
Homosexualitet definieras inte i sig som ett brott i strafflagen, men kan enligt
lagen vara brottsligt om homosexualiteten utövas på ett ”skandalöst sätt av
personer som är över 17 år”. Vad som menas med ”skandalöst sätt” definieras
inte i lagen och bestämmelsen riskerar därigenom att tillämpas godtyckligt.
Ett grundläggande problem i costaricansk lagstiftning är att den tar sin
utgångspunkt i ett heterosexuellt par. Partnerskap mellan homosexuella
personer accepteras inte, vilket exempelvis får till följd att homosexuella inte
kan ärva varandra utan giltigt testamente. Ett annat exempel är regeringens
bostadsprogram där endast heterosexuella par accepteras som låntagare för
bostadsbyggande. När det gäller arbetslagstiftningen, vilken är fundamental för
att kunna påtala diskriminering på arbetsplatser, saknas helt bestämmelser om
diskriminering. Under 2007 har inget fall av diskriminering på grund av sexuell
läggning eller könsidentitet tagits upp inför domstol.

Anmälningar om våldsbrott mot HBT-personer har minskat de senaste åren,
men det förekommer alltjämt fall av misshandel och enstaka mord där det
troliga motivet är hatbrott på grund av personens sexuella läggning eller
könsidentitet.
18 Flyktingars rättigheter
Costa Rica har anslutit sig till 1951 års konvention om flyktingars rättsliga
ställning. Lagstiftning rörande flyktingmottagning och
asylprövningsmekanismer är i överensstämmelse med flyktingkonventionen
och fungerar också i praktiken. Flyktingar som beviljas flyktingstatus åtnjuter i
stort samma rättigheter som costaricanska medborgare. Ännu saknas en lag
som befäster rätten till arbete för flyktingar, även om denna rättighet i
praktiken respekteras av costaricanska myndigheter.
Costa Rica har det största antalet erkända flyktingar per capita i Latinamerika.
Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) finns det cirka 13 500 flyktingar i
landet, varav omkring 9 000 är från Colombia. Handläggningstiderna har de
senaste åren minskat från över ett år till ungefär en till två månader genom
gemensamma insatser mellan lokala myndigheter, UNHCR och ett antal
universitet. Många costaricaner lägger skulden på flyktingarna för de senaste
årens försämrade ekonomiska situation och ökade brottslighet, vilket lett till att
attityden mot gruppen har hårdnat.
19. Funktionshindrades rättigheter
Diskriminering av funktionshindrade är förbjuden igrundlagen. Tillämpningen
av lagen är dock bristfällig, bland annat vad gäller diskriminering inom
arbetslivet och tillgänglighet till offentliga byggnader. Regeringens tioåriga
handlingsprogram från 1996, som bland annat stipulerar att alla offentliga
byggnader ska anpassas så att funktionshindrade kan få tillträde, har endast
delvis implementerats. Utbildningsministeriet leder ett program för
funktionshindrade och år 2006 erhöll omkring 14 700 funktionshindrade
studenter utbildning i 540 olika statliga specialskolor. Dessutom finns det 1 173
primär- och sekundärskolor som erbjuder specialiserad undervisning för barn
med funktionshinder.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett stort antal oberoende människorättsorganisationer som fritt och
utan statlig inblandning kan bedriva verksamhet i Costa Rica. Dialog förs på
olika områden mellan människorättsorganisationer, regering och andra statliga
institutioner, inklusive ombudsmannen för mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Flera internationella organisationer och institutioner som arbetar för mänskliga
rättigheter är verksamma i Costa Rica, bland annat interamerikanska
MRdomstolen och det interamerikanska institutet för mänskliga rättigheter,
IIDH. Den senare erhåller svenskt stöd för sina insatser i Costa Rica och övriga
länder i regionen. ILO har ett regionkontor i landet och UNHCR har
permanent närvaro i landet.

Mänskliga rättigheter i Panama 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Panama är en ung demokrati – demokratin återinfördes 1989 – som brottas
med vissa institutionella problem. Det politiska läget i landet är stabilt och
Panama är ett av de lugnare och säkrare länderna i Latinamerika. Samtliga
centrala konventioner om mänskliga rättigheter har ratificerats.
De mänskliga rättigheterna garanteras av konstitutionen, men Panamas
rättssystem har dock en del brister. Läget i landets fängelser är fortfarande
allvarligt och ett stort antal interner påverkas av bristfälliga hälso- och
säkerhetsvillkor. Häktningstiderna är långa och framstår som ett av de
allvarligaste problemen gällande mänskliga rättigheter i landet. Den utbredda
korruptionen anses bidra till brister i efterlevnaden av mänskliga rättigheter inom
flera områden, särskilt vad gäller rättssäkerheten.
Den ojämna inkomstfördelningen mellan olika socioekonomiska grupper samt
mellan stad och land, tillsammans med hög undersysselsättning, leder till svåra
villkor för den fattiga delen av befolkningen, främst bland landets mino-riteter.
En tredjedel av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen och
hälften av dessa i extrem fattigdom (mindre än 1 US-dollar per dag).
Ursprungsbefolkningen utgör cirka 10 procent av Panamas 3,3 miljoner invånare
och är hårdare drabbad av fattigdomen än det nationella genomsnittet.
Ursprungsbefolkningen bor främst på landsbygden och har svårt att få tillgång
till god utbildning och sjukvård. Diskriminering är också ett problem för denna
grupp liksom för landets övriga minoriteter.
Panama påverkas av närheten till Colombia och den interna väpnade konflikt
som pågår där. Panama har en mycket strikt flyktingpolitik och det är inteovanligt att asylsökande colombianer skickas tillbaka till Colombia utan prövning.

Bristande hälsovård leder till undernäring och försämrad levnadsstandard bland
fattiga, däribland en stor andel barn. Människosmuggling samt handel med
kvinnor och barn för sexuell exploatering förekommer. Gatubarn och
barnprostitution likaså. Kulturell och traditionsbunden könsdiskriminering
drabbar kvinnor och kvinnomisshandel i hemmet är ett utbrett problem.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Panama har ratificerat följande centrala konventioner avseende mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa protokollen
om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW), smart det fakultativa protokollet om enskild
klago- rätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances, har inte undertecknats
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)

− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter med
tilläggsprotokoll
. Inom det interamerikanska systemet för skydd av mänskliga
rättigheter har Panama ratificerat samtliga centrala konventioner.
Panama ligger efter med 13 rapporter till FN-systemets kommittéer; två till
tortyrkommittén, tre till kommittén för avskaffande av diskriminering av
kvinnor, fem till Kommittén för avskaffande av rasdiskriminering, en till
Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, en rapport
vardera om efterlevnaden av de två tilläggsprotokollen för barns rättigheter.
Inga besök av FN:s specialrapportörer gjordes under 2007.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Fall av inhuman behandling har uppdagats i landets fängelser, utförd av såväl
poliser som fängelsepersonal. Ombudsmannen för mänskliga rättigheter mottog
17 klagomål 2006 om våld mot interner som fängelsevakter var skyldiga
till. Överbeläggningen i landets fängelser är ett växande problem och det stora
antalet interner leder till undermåliga hälso- och säkerhetssituationer, och i
vissa fall, livsfara. Sjukdomar som tuberkulos och hiv/aids är vanliga bland
internerna och den medicinska behandlingen är i många fall bristfällig.
Landets anstalter har en beräknad kapacitet att ta in 7271 fångar, men idag
sitter 11 500 inspärrade. Enligt ombudsmannen för mänskliga rättigheter består
de allvarligaste problemen av övervåld från polisen, undermålig tillgång till
dricksvatten, bristen på hälsovård och mediciner samt i restriktioner mot besök
och telefonsamtal. Poliserna som arbetar i fängelserna kan inte anmälas hos det
civila rättssystemet utan klagomål tas istället emot av polismyndighetens
disciplinnämnd.
Poliser fortsätter också att begå brott mot de mänskliga rättigheterna utanför
fängelserna. Det amerikanska utrikesdepartementet rapporterar om
maktmissbruk och övervåld under 2006. Ombudsmannen för mänskliga
rättigheterutbildade poliser som arbetar i fängelser i frågor som rör mänskliga

rättigheter, samtidigt som polismyndigheten utbildade poliser i ett försök att
komma tillrätta med övervåld från polisens sida.
4. Dödsstraff
Panama avskaffade dödsstraffet 1993. Det finns ingen stor opinion för att
återinföra dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Panama uppges vara ett ursprungs-, transit- och destinationsland för
människohandel. Det är dock svårt att bedöma omfattningen av problemet
eftersomoffren för människohandel är svåra att urskilja från de ekonomiska
immigranter som förflyttar sig längs samma rutter. Colombianska flyktingar
riskerar att falla offer för människohandeln eftersom de befinner sig i en
särskilt utsatt situation. Personer som smugglas till och via Panama kommer
främst från Colombia. Under 2006 rapporterades om minderåriga inblandade i
människohandel. Strängare lagstiftning med en klarare definition av
människohandel infördes 2004 och brott kan idag ge mellan fem och tio års
fängelse. Lagen ger numera också ett bättre skydd till offren, möjlighet finns till
skadestånd och rätt till juridisk, medicinsk och psykologisk hjälp. Under 2006
dömdes ingen för inblandning i människohandel.
Utegångsförbud från klockan 21.00 gäller för minderåriga utan myndigt
sällskap i Panama City och i San Miguelito.
Både inrikes- och utrikesresor företas utan restriktioner och panamanska
medborgare har inga svårigheter att få pass.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet är utsatt för politiska påtryckningar från den verkställande
makten, samt av korruption och påtryckningar utifrån. Nomineringssystemet
av domare inom de högsta instanserna är politiskt och inte baserat på meriter,
vilket öppnar upp för politiska influenser i rättssystemet. Den sittande regeringen
har lovat att bekämpa korruption, men Europeiska Unionen (EU) rapporterar
att framstegen är små och att processen går långsamt – vilket beror på

rättsväsendets brist på ekonomiska resurser. 2005 grundade regeringen en
nationell kommission som ska arbeta med korruptionsproblematiken i landet.
Det faktum att Panama är ett transitland för droghandel har ökat korruptionen
i den offentliga sektorn, vilket också påverkar rättssystemet.
På lokal nivå utser borgmästarna administrativa domare som har behörighet att
döma i mindre civila mål samt möjlighet att utdöma böter och fängelse-straff
på upp till ett år. Dessa är dock sällan utbildade jurister och saknar i vissa fall
även gymnasieutbildning. Anklagelser om korruption förekommer.
Åtalad som inte har möjlighet att bekosta en egen advokat har rätt till offentlig
försvarare. Ofta utnämns emellertid offentliga försvarare för sent i utredningen,
vilket medför att möjligheten till ett fullgott försvar begränsas. De
offentliga försvararna har en hög arbetsbelastning med ett genomsnitt på 550
fall per år, vilket leder till långsam och ineffektiv assistans. Rättegångssystemet
är undermåligt och misstänkta tvingas ofta sitta häktade längre än de 24 timmar
som författningen tillåter. Långvariga frihetsberövanden i väntan på rättegång
är vanligt förekommande och leder till överfulla fängelser. Enligt det
amerikanska utrikesdepartementet hade 62 procent av de fängslade personerna
i landet ännu inte blivit dömda i rättegång, vilket i slutet av 2006 motsvarade
7 271 personer. Den normala väntetiden på rättegång i brottmål är cirka två
år och det är inte ovanligt att tiden i fängelse i väntan på dom överskrider
maxstraffet för brottet som personen anklagas för. EU rapporterar att några
nyligen genomförda reformer har lett till minskade väntetider på rättegång.
Panamas polis (PNP) står under civil kontroll, har civila chefer och har även
upprättat en disciplininstans, Oficina Profesional de Responsabilidad de la PNP,
i syfte att utreda och vid behov bestraffa polisers felaktiga uppförande. En stor
andel anmälningar av korruptionsbrott begångna av polisen har utretts och
resulterat i att disciplinära åtgärder vidtagits. Korruption inom polisen
rapporteras dock fortfarande vara ett problem.
Det föreligger inga uppenbara skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till
rättsväsendet. Sedan 1989 har Panama inte någon försvarsmakt och följaktligen

finns inte några militärdomstolar eller andra extraordinära domstolar.
7. Straffrihet
Straffrihet enligt bedömare förekommer främst i fall av polisvåld. Dock har en
förbättring skett sedan införandet av Oficina Profesional de Responsabilidad de
la PNP.
En diskussion pågår i landet om de ansvariga för allvarliga brott, såsom
försvinnanden och mord, under militärdiktaturen 1968-89 ska ställas inför rätta.
Många av de ansvariga för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som
begicks har inte åtalats. Den "fortsättningskommission" på
sanningskommissionen som avslutade sitt arbete 2003 – La Oficina de
Continuación de la Comisión de Verdad – bad under 2006 att 16 avslutade fall
åter skulle öppnas för vidare utredning samt att 17 mordfall skulle utredas.
Denna kommission fortsätter att lida brist på ekonomiska resurser, vilket bland
annat försvårar arbetet med att göra DNA-test på kroppar som hittas för att säkra
deras identitet. De kvarvarande fallen från diktaturen hanteras av det ordinarie
rättssystemet.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och tryckfriheten är lagstadgad, men efterföljs inte alltid. En sär-skild
lag har lett till upprättandet av en censurinstans, som huvudsakligen ägnar sig
åt att kontrollera att de många radiostationerna inte använder sig av vulgärt
eller på annat sätt anstötligt språk. I vissa fall har media utsatts för politiska och
ekonomiska påtryckningar i syfte att ’’tillrättalägga’’ information. Statsmakten
har vid flera tillfällen åberopat brottet ’’respektlöshet gentemot statsmakten’’
för att tysta obekväma journalister. Det finns även en lag som förbjuder
smädelser och förtal. I mars 2007 uttryckte Organisationen Reportrar Utan
Gränser besvikelse och oro över president Torrijos godkännande av två artiklar
i den nya brottsbalken som enligt organisationen hotar tryckfriheten.
Journalister och organisationer som jobbar för yttrande- och tryckfrihet
kritiserar regeringen och menar att den manipulerar fritt flöde av information.

Landets sex nationella dagstidningar, fyra kommersiella och två
utbildningsinriktade TV-stationer samt hundratalet radiostationer är samtliga –
utom en statligt styrd TV-station – privat ägda. Det är enligt lag förbjudet för
tidningsföretag att också äga TV- och radiostationer, och vice versa. Såväl
inhemska som utländska journalister kan arbeta och röra sig fritt i landet.
Lagstiftningen garanterar religions-, förenings- och mötesfrihet – liksom rätten
att ansluta sig till politiska organisationer.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Panama är en republik med ett enkammarparlament som har 78 ledamöter.
Flerpartisystem råder och fria och rättvisa val har hållits sedan demokratin
återinfördes 1989. Valen i Panama klassificeras idag som fria och rättvisa. EU
menar dock att man inte har lyckats utveckla mekanismer för att institutionellt
garantera ett brett socialt deltagande.
Inga märkbara skillnader råder mellan kvinnors och mäns valdeltagande. Såväl
kvinnor som landets samtliga minoriteter är dock underrepresenterade vid
politiska utnämningar. Idag upptas cirka 14 procent av platserna i parlamentet
av kvinnor. Tre av 13 poster i regeringen innehas av kvinnor.
Ombudsmannaämbetet, Defensor del Pueblo, inrättades 1998. Ombudsmannen
har ingen juridisk befogenhet utan endast en rådgivande funktion gentemot
staten och myndigheterna. Ämbetet mottar omkring 1 000 klagomål per år.
Justitieombudsmannen – la Procuraduría – har i uppgift att övervaka offentliga
tjänstemäns arbete och har en viktig roll i övervakandet av respekten för de
mänskliga rättigheterna.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Panama har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta centrala
konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet.
Anställda i den privata sektorn har enligt lag rätt att bilda fackföreningar och

att vara medlem i fackföreningar, under förutsättning att antalet medlemmar på
arbetsplatsen uppgår till minst 40 anställda. Fackföreningarnas utbredning är
dock begränsad. Visst politiskt, ideologiskt och ekonomiskt inflytande utövas
över vissa föreningar. Offentligt anställda har ingen rätt att ansluta sig till
fackliga organisationer. De får bilda lokala föreningar om minst 50 medlemmar
som har rätt att förhandla om kollektivavtal, men har en begränsad
strejkrätt. Inom de tullfria zonerna, områden med specialreglering för att
främja företagsinvesteringar, är de anställdas rättigheter emellertid märkbart
beskurna och i de flesta fall har de ingen rätt att organisera sig. ILO anser att
detta strider mot ILO-konvention 87 om organisationsfrihet.
För att en strejk ska vara laglig måste en absolut majoritet av de anställda på
företaget rösta för den. Strejker får endast utlysas för krav på bättre arbetsvillkor,
om kollektivavtal eller i protest mot upprepade kränkningar av lagstadgade
rättigheter. Strejker får dock inte företas i protest mot regeringens politik,
för högre minimilön eller för erkännande av en fackförening.
Enligt officiella källor uppgick arbetslösheten till 6,3 procent i augusti 2007,
vilket är en minskning jämfört med året innan. Författningen förespråkar lika
lön för lika arbete, men enligt EU har kvinnor trots detta i genomsnitt 15
procent lägre lön än män. Minimilönen är 0,89-1,68 US-dollar per timme,
beroende på sektor och geografisk region. Det amerikanska utrikesdepartementet
rapporterar att minimilönen inte räcker till att uppnå en god levnadsstandard.
Uppskattningsvis når närmare 40 procent av befolkningen, främst de
som arbetar i den informella sektorn, inte ens upp till minimilönen. Enligt
offentliga källor arbetar 46 procent i den informella sektorn. Arbetstagare på
landsbygden är särskilt utsatta och regeringen lyckades inte säkra lagarnas
efterlevnad i dessa områden. Enligt arbetsrättslagstiftningen uppgår arbetsveckan
till 48 timmar. Arbetsministeriet verkar för denna lags efterlevnad i den
formella sektorn.
Arbetsministeriet är ansvarigt för att hälso- och säkerhetsföreskrifter på
arbetsplatsen efterlevs. Byggnadsindustrin har anklagats för att inte tillämpa
föreskrifterna och ett antal dödsfall inträffar årligen. Inom bananindustrin är

arbetarnas skyddsutrustning ofta bristfällig vilket bland annat lett till flera fall
av förgiftningar orsakade av kontinuerlig kontakt med kemiska produkter.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Panama har i vissa regioner en väl fungerande hälso- och sjukvård. Hela landet
åtnjuter inte samma tillgång till sjukvård och på landsbygden lider många av
undernäring och allmänna hälsoproblem. Den fattiga befolkningen har minst
möjligheter att få adekvat hälsovård och undernäring bland barn förekommer.
Lokala vårdcentraler, som lyder under hälsoministeriet, ger grundläggande
hälsoservice till barn. Urbefolkningens tillgång på dricksvatten är undermålig.
FN:s program för hiv och aids (UNAIDS), beräknar att 0,9 procent av landets
befolkning mellan 15 och 49 år är HIV-smittade, men det kan i realiteten vara
många fler. Regeringen har ett program för att assistera hiv/aids-smittade där
behandling ges till cirka 80 procent av de smittade. Dock menar UNAIDS att
det preventiva arbetet är bristfälligt. Enligt lagen är det förbjudet att diskriminera
personer med hiv/aids inom utbildning och arbete, men i praktiken fortsätter
diskrimineringen att vara ett utbrett problem.
12. Rätten till utbildning
Utbildning är obligatorisk och kostnadsfri till och med nionde klass. Praktiskt
taget alla barn skrivs in i skolan. Det förekommer dock att familjer inte har
möjlighet att låta barnen avsluta sin skolgång då de måste hjälpa till att försör-ja
familjen genom olika typer av arbete. Traditionella attityder, undermåliga
ekonomiska förutsättningar och brist på transportmedel innebär att barn uteblir
från den obligatoriska skolgången. FN:s ekonomiska kommission för
Latinamerika och Karibien (CEPAL) rapporterar att endast omkring 50 procent
av ursprungsbefolkningen deltar i utbildning.
7,6 procent av befolkningen över 10 år är analfabeter. CEPAL menar dock att
denna siffra inte visar på de stora skillnader som finns mellan olika folkgrupper
och regioner. I de urbana områdena är andelen analfabeter 2,6 procent medan
motsvarande siffra för landsbygden är 16,7 procent.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Panama klassificeras som ett medelinkomstland. 2006 var BNP-tillväxten 8,7
procent. Emellertid är den ekonomiska och sociala ojämlikheten stor.
Inkomstfördelningen är ojämn och det beräknas att en tredjedel av befolkningen
lever under den nationella fattigdomsgränsen och cirka hälften av
denna del av befolkningen lever i extrem fattigdom. UNAIDS beräknar att
hälften av landets kvinnor lever i fattigdom. De flesta som arbetar i
stadsområdenas formella sektorer tjänar mer än minimilönen, medan lönerna på
landsbygden och i den informella sektorn ofta ligger långt under den lagstadgade
miniminivån. Arbetslöshet kombinerat med undersysselsättning hindrar
en stor andel av befolkningen från att uppnå en godtagbar levnadsstandard.
EU menar att den utbredda fattigdomen beror på de stora ojämlikheterna och
på en nationell utvecklingsagenda som endast kommer en begränsad del av
befolkningen till handa. Landets ekonomi är stark i området runt Panamakanalen
och i storstadsregionen kring Panama City, medan den rurala ekonomin
är svag. Den urbana befolkningen utgör närmare 60 procent. Den nationella
utvecklingsplanen har väckt frågetecken utifrån ett rättighetsperspektiv och
anses av bedömare vara riktad mot kapitalstarka sektorer, medan den saknar en
klar strategi för fattigdomsbekämpning. Enligt EU prioriterar planen
servicesektorn mer än jordbrukssektorn. EU rapporterar att sociala indikatorer
visar på en bekymrande situation i de rurala områdena och en växande
ojämlikhet med avseende på utvecklingsnivåer inom landet.
Regeringen har som mål att öka antalet arbetstillfällen, förbättra tillgängligheten
av offentliga tjänster och minska fattigdomen med en femtedel innan 2009.
Den sittande regeringen avser att reformera skattesystemet, modernisera och
decentralisera offentliga tjänster och institutioner, reformera rättsväsende, samt
att arbeta med att bekämpa korruption.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter

Panama har ratificerat FN:s konvention om avskaffande av all slags
diskrimineringav kvinnor och landets konstitution förbjuder könsdiskriminering.
Enligt nationell lag har kvinnor samma rättigheter som män, men kulturell och
traditionsbunden könsdiskriminering förekommer. Trots juridiska åtgärder och
institutioner som skapats för att främja jämlikhet fortsätter kvinnor att
diskrimineras och har begränsad tillgång till politiska poster.
Enligt EU är kvinnomisshandel i hemmet ett utbrett problem som ökar. Under
2006 registrerade polisen cirka 2 000 fall av kvinnomisshandel i hemmet, men
siffran befaras vara mycket högre. Psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i familjen
är olagligt och kan ge mellan ett och fem års fängelse. Dock väljer många offer
familjeterapi istället för åtal och antalet fällande domar är få. Domar för
våldtäkt är ovanliga och exakta siffror saknas då statistik inte förs.
Kvinnoorganisationer som FundaMujer (Kvinnofonden) arbetar med att utbilda
kvinnor angående deras rättigheter och har kvinnohus dit misshandlade och
våldtagna kvinnor kan vända sig vid behov av skydd och rådgivning. Enligt
enskilda organisationer är situationen för kvinnorna bland landets
ursprungsbefolkning särskilt allvarlig. Många lever i fattigdom och har mycket
begränsad tillgång till sjukvård och utbildning. Statens resurser och insatser för
dessa kvinnor uppfattas av bedömare som undermåliga och otillräckliga.
I Panamas brottsbalk stadgas att abort endast är laglig i tre fall: vid våldtäkt, då
kvinnans liv är i fara och när fostret är missbildat. Om inget av dessa tre fall är
uppfyllda och kvinnan i fråga utför en abort kan hon dömas till mellan ett och
tre års fängelse.
Prostitution är lagligt i Panama. Studier visar att många av de prostituerade
kvinnorna är utsatta och kommer från mycket svåra förhållanden. Sexuella
trakasserier på arbetsplatsen är olagligt. Lagöverträdelsen kan ge mellan ett och
tre års fängelse men fällande domar för sexuella trakasserier är få, precis som
anmälningarna.
15. Barnets rättigheter
Statens efterlevnad av FN:s konvention om barnets rättigheter uppvisar vissa

brister. Det finns en överdomstol för minderåriga och en motsvarande för
familjen. Dessa domstolar har dock begränsade resurser och deras domar
ifrågasätts. Barnmisshandel och sexuella övergrepp förekommer.
Barnarbete är ett problem och ett stort antal barn slutar skolan i förtid eftersom
de tvingas bidra till familjens försörjning. Det finns ingen statistik, men
regeringen uppskattar att 45 procent av de arbetande barnen i stadsområdena
inte går i skolan. Lagen anger att barn under 14 år inte får arbeta, och för barn
som inte har avslutat grundskolan gäller 15 år. Detta respekteras dock sällan av
arbetsgivare, särskilt på landsbygden. ILO har uppskattat att 52 000 barn
mellan 5 och 17 år arbetar i den informella sektorn.
Handel med barn är ett problem och det förekommer rapporter om att barn
smugglas från landsbygden till städerna för att användas i hushållsarbete.
Gatubarn och barnprostitution är ett utbrett problem. ILO rapporterar om
barn som utsätts för sexuell exploatering i kommersiellt syfte. Enligt det
amerikanska utrikesdepartementet är även rekryteringar av minderåriga till
kriminella gäng ett växande problem.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Panama har lyckats integrera majoriteten av landets många etniska grupper i
samhället. Trots detta förekommer öppen diskriminering av flera av de nyligen
anlända minoriteterna, huvudsakligen kineser, men även indier och
immigranter från Mellanöstern. Landets svarta minoritet – 12 procent enligt
officiella källor – utsätts ofta för diskriminering. Enligt folkräkningen från år
2000 utgör ursprungsbefolkningen 10 procent av befolkningen. Enligt
konstitutionen åtnjuter ursprungsbefolkningen samma rättigheter som övriga
medborgare, men deras levnadsstandard är lägre än genomsnittet. EU rapporterar
om svåra strukturella problem på landsbygden, och särskilt där
ursprungsbefolkningen lever. Dessa områden är dåligt integrerade i landets
ekonomi ochpolitik. Ursprungsbefolkningen är hårdast drabbad av fattigdom,
sjukdomar, undernäring och analfabetism. Kvinnor drabbas hårdare än män.
Medan 28 procent av männen är analfabeter är den motsvarande andelen bland

kvinnorna 48 procent. I de rurala delarna av Panama lever över 65 procent i
fattigdom och 38,5 procent i extrem fattigdom. Ursprungsbefolkningen
bemästrar inte alltid spanska och liten eller ingen information ges på deras egna
språk, vilket bidrar till att försvåra deras möjligheter att ta tillvara sina rättigheter
samt förbättra sin situation i samhället. Den sociala diskrimineringen fortsätter
att vara utbredd och ursprungsbefolkningen diskrimineras ofta på
arbetsmarknaden.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuellt umgänge mellan personer av samma kön är inte olagligt, men
HBTpersoner (homo-, bi- och transsexuella personer) får varken tjänstgöra inom
säkerhetsstyrkorna eller inom polisen. Social diskriminering förekommer och
det finns inget förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller
könsidentitet.
Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panama (AHMNP), den första
organisationen som främjar HBT-personers rättigheter, bildades i mitten på
nittiotalet och har sedan dess bland annat verkat för erkännande av partnerskap
för samkönade par. Organisationen uppger att arbetsgivare diskriminerar
HBT-personer som är öppna med sin sexuella läggning.
18. Flyktingars rättigheter
Ett mottagningssystem av flyktingar finns liksom ett samarbete med UNHCR.
Alla personer som kommer till Panama på grund av förföljelse baserad på ras,
kön, religion, medborgarskap, social klass eller politisk uppfattning garanteras
formellt ett visst mått av skydd. Sökanden har rätt till möten med regeringens
flyktingkommission var tredje månad för att fastställa personens flyktingstat-us.
Dessa bestämmelser respekteras dock inte i praktiken.
Under senare år har antalet colombianska asylsökande och flyktingar ökat. Inga
säkra siffror finns, men enligt UNHCR kan det röra sig om flera tusen – främst
i den fattiga regionen Darién i södra Panama. UNHCR har ett kontor i Panama
City där man framförallt arbetar med att hjälpa colombianska flyktingar. Det
har funnits en motvilja hos den panamanska regeringen att ge colombianer

flyktingstatus. Dessa har därför inte kunnat röra sig utanför de byar där de
placerats och har inte haft rätt att arbeta i landet. Internationella Röda
Korskommittén (ICRC) rapporterar om colombianska flyktingars problem att
få tillgång till sjukvård. I slutet av 2006 erkändes för första gången
colombianska personer tillhörande ursprungsbefolkningen som flyktingar i
Panama. UNHCR anser detta vara ett viktigt steg i rätt riktning. Staten har
vidtagit vissa åtgärder mot återsändande av personer till områden där de riskerar
förföljelse eller omänsklig behandling.
Panama är ett transitland för främst colombianer, ecuadorianer och peruaner,
men även för ett växande antal asiater som söker sig till USA.
19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt en folkräkning från 2000 lider två procent av befolkningen någon form
av funktionshinder. Det Nationella sekretariatet för social integration uppskattar
dock siffran till nio procent. Mörkertalet beror delvis på kulturella
mönster, som gör att det finns ett motstånd mot att erkänna och rapportera
handikapp. Regeringen har visat intresse för frågor som rör handikappade.
Särskilt har handikappade barn uppmärksammats och man har utarbetat
program för att stödja denna grupp.
Det finns ett antal lagar som reglerar skydd för funktionshindrade, men enligt
nationella handikapporganisationer efterlevs inte alltid dessa lagar.
Diskriminering av funktionshindrade förekommer på arbetsmarknaden, inom
utbildningssystemet och hälsovården. Staten erbjuder skattelättnader för företag
somanställer funktionshindrade personer, men denna möjlighet utnyttjas inte i
någon större utsträckning. Det finns även en lag som anger att i företag med
minst 50 anställda ska 2 procent av personalstyrkan vara funktionshindrade. I
praktiken tillämpas dock inte bestämmelserna i särskilt hög utsträckning.
Funktionshindrade tenderar att tjäna mindre än personer utan funktionshinder
för motsvarande arbete. Enligt det Nationella kontoret för funktionshinder är
arbetslösheten för funktionshindrade runt 40 procent.
Enligt lag ska landets samtliga nybyggen vara tillgängliga även för

funktionshindrade personer, något som generellt inte efterlevs.
Funktionshindrade som inte kan ta sig till landets vallokaler tillåts rösta i
hemmet. Funktionshindrade har rätt till kostnadsfri medicinsk behandling vid
alla allmänna sjukhus och kliniker.
Det finns inget system för textning av nyhetsprogram och inte heller någon
teknologi genom vilken personer med tal- och hörselsvårigheter kan
kommunicera med myndigheterna vid kris- eller katastrofsituationer. Det finns
inte heller någon täckning i socialförsäkringen för tekniska hjälpmedel.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende människorättsorganisationer tillåts verka fritt och för även en dialog
med berörda myndigheter. Bland dessa organisationer kan nämnas Cáritas
Panamá, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana och Centro de
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN-systemet är närvarande i Panama och UNHCR:s fältverksamhet, i
anknytning till flyktingsituationen, är det viktigaste rådgivande inslaget. Sverige
är en av bidragsgivarna till kontorets verksamhet. Panama klassas som ett
medelinkomstland, vilket gör att det internationella biståndet är begränsat
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
I Colombia pågår sedan mer än 40 år tillbaka en intern väpnad konflikt mellan
olika gerillarörelser, staten och paramilitära grupper. Våldet har haft förödande
effekter för de mänskliga rättigheterna i landet. Regeringen hävdar att
paramilitarismen är utrotad i och med avmobiliseringen av cirka 32 000
paramilitärer som avslutades 2006. Avmobiliseringen har lett till minskat våld
och färre brott mot de mänskliga rättigheterna. Organisationen för
Amerikanska Staters verifieringsmission (MAPP/OAS) rapporterar dock att
alla paramilitära ledare inte lämnade in vapnen samt att många paramilitärer
tagit upp vapnen på nytt. Man menar att avmobiliseringen avsevärt försvagat
paramilitära strukturer, men att fenomenet fortlever. Polisen uppskattar att 23
nya väpnade grupper, starkt knutna till droghandeln uppkommit, men att de är
frikopplade från de paramilitära strukturerna. Flera enskilda organisationer
hävdar dock att dessa grupper är paramilitära och kontoret för FN:s
högkommissarie för mänskliga rättigheter, OHCHR, i landet fortsätter att
använda denna term för vissa av de nya grupperna.
Det finns idag många illegala väpnade grupper i Colombia vilket leder till
väpnade sammandrabbningar, mänskligt lidande och brott mot den
internationella humanitära rätten. Gerillagrupperna, framför allt FARC,
fortsatte att begå allvarliga brott mot den internationella humanitär rätten.
Illegala väpnade gruppers användning av minor har ökat. Ungefär lika många
mord begicks 2007 som året innan enligt officiell statistik. Rapporterna om
utomrättsliga avrättningar, som polis och militär är skyldiga till, ökade 2007.
Antalet massakrer fortsatte att minska. Enligt regeringen fortsatte även
kidnappningarna att minska. Under 2006 kidnappades 687 personer enligt
offentliga källor och i början av 2007 fanns totalt cirka 3 000 kidnappade i
Colombia. Illegala väpnade grupper utför blockader och vägspärrar som
begränsar befolkningens rörelsefrihet i vissa rurala områden samt hindrar

förnödenheter att nå civilbefolkningen.
Straffriheten är omfattande i Colombia. Domare och åklagare utsätts för hot
och förföljelse. Korruption är ett djupgående problem, särskilt på lokal nivå.
Lagen om rättvisa och fred, som är det juridiska ramverket för
avmobiliseringen av paramilitären, utgör en utmaning för rättssystemet och
riksåklagarmyndigheten. Ett stort antal avmobiliserade ska ställas inför rätta
och mer än 80 000 personer har registrerats som offer för det paramilitära
våldet, det vill säga anhöriga och överlevande. Skyddet av dessa offer är svårt
att garantera, särskilt eftersom det paramilitära fenomenet fortsätter att
existera.
Fackligt organiserade fortsätter att utsättas för förföljelse, hot och mord.
Våldet riktat mot denna grupp har minskat de senaste åren. Enligt regeringens
statistik hade 6 fackligt aktiva och 15 fackligt anslutna lärare mördats till och
med oktober 2007. För samma period rapporterar fackföreningsrörelsen CUT,
som motsvarar svenska LO, totalt 29 mord.
Fattigdomen är utbredd i Colombia. 49,2 procent av befolkningen lever i
fattigdom och 14,7 procent i extrem fattigdom enligt offentliga källor. FN:s
ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien (CEPAL) rapporterar
om 20,2 procent extrem fattigdom. Situationen är speciellt problematisk på
landsbygden där också hälsoproblemen är utbredda. Urfolken och
afrocolombianerna drabbas särskilt hårt. Dessa grupper åtnjuter särskilda
rättigheter, vilka dock inte alltid respekteras. Urfolken och afrocolombianerna
lever ofta på landsbygden, som drabbas extra hårt av den väpnade konflikten.
De är därför särskilt drabbade av tvångsförflyttningar, mord och blockader.
Våld i hemmet mot kvinnor fortsätter att vara ett stort problem. Kvinnor är
också särskilt utsatta för den väpnade konflikten. Enskilda organisationer har
höjt röster för att deras särskilda behov ska identifieras och tillgodoses. Barn
drabbas också av konflikten. Rekryteringen av barnsoldater fortsätter och FN:s
barnfond för UNICEF uppskattar att det finns mellan 11 000 och 14 000
barnsoldater i de illegala grupperna.

Colombia har idag cirka tre miljoner internflyktingar vilket har genererat en av
de värsta humanitära kriserna i världen. Den väpnade konflikten är den
huvudsakliga anledningen till att människor flyr.
Försvarare av de mänskliga rättigheterna arbetar under svåra förhållanden och
såväl hot som mord mot dessa fortsätter. FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter , OHCHR, rapporterade om ökat antal hot mot denna grupp under
2006. Regeringen och det civila samhället, med stöd från det internationella
samfundet, arbetar med att utarbeta en handlingsplan för mänskliga rättigheter
och internationell humanitär rätt, i enlighet med rekommendationerna från
FN-konferensen i Wien 1993. En annan dialogprocess, med samma parter,
arbetar med utvärdering av OHCHR:s rekommendationer för att förbättra
situationen för mänskliga rättigheter i landet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Colombia har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga
rättigheter,:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de
fakultativa protokollen om enskild klagorätt respektive avskaffandet av
dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt som ratificerades 2007
- Konventionen mot tortyr med mera, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT).
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade

konflikter respektive handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
- Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter med
tilläggsprotokoll. .Tilläggsprotokollet om avskaffandet av dödsstraffet
har emellertid inte ratificerats eller undertecknats
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention on
the Rights of Persons with Disabilities, har inte ratificerats eller undertecknats.
Detsamma gäller konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for
the Protection of all Persons from Enforced Disappearances.
Konsultationer pågår för att se över möjligheterna att ratificera det fakultativa
tilläggsprotokollet till konventionen mot tortyr som inte har ratificerats eller
undertecknats. Colombias regering anser emellertid att frågan inte är
prioriterad eftersom redan ratificerade konventioner anses täcka området för
protokollet.
År 2002 ratificerades Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen,
dock med förbehåll för krigsförbrytelser fram till år 2009, med motiveringen
att utrymme måste ges för kommande fredsförhandlingar. Brott mot
mänskligheten innefattas inte av undantaget. I oktober 2007 deklarerade
president Álvaro Uribe att man ska se över möjligheten att häva förbehållet.
Ett bilateralt avtal har ingåtts med USA, där Colombia förbinder sig att inte
utlämna amerikansk utsänd personal till ICC utan godkännande från USA.
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter OHCHR har varit verksam i
Colombia under tio år och mandatet förlängdes med tre år under
högkommisarien Louise Arbours besök i september 2007. Bland annat verkar
högkommissarien för genomförandet av 18 rekommendationer för att stärka
respekten för mänskliga rättigheter i Colombia.

Colombia är sen i rapporteringen till FN-systemets konventionskommittéer
med nio rapporter; två till tortyrkommittén, fyra till
rasdiskrimineringskommittén, en till kommittén för ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter, en till kommittén för migrantarbetares rättigheter samt en
rapport om efterlevnaden av tilläggsprotokollet för barns rättigheter gällande
prostitution och pornografi. Colombias regering rapporterar att en arbetsplan
finns och att eftersläpningen beror på den tunga arbetsbördan rapporteringen
innebär.
FN:s särskilde rapportör för rätten till hälsa besökte under 2007 Colombia.
Besöket skedde efter att specialrapportören hade bjudits in av den
ecuadorianska regeringen i syfte att undersöka vilken påverkan colombianska
regeringens besprutning av kokaodlingar i gränsområdena mellan Ecuador och
Colombia haft på ecuadorianernas hälsa. Enligt specialrapportören finns
trovärdiga vittnesmål om att befolkningen såväl fysiska som mentala hälsa
påverkats och rapportören rekommenderade att oberoende studier bör göras.
En marginal på tio kilometer mot den ecuadorianska gränsen som inte bör
besprutas rekommenderades för framtiden.
Den colombianska staten blev under 2007 fälld två gånger av den
interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter. Det ena fallet gällde det
en utomrättslig avrättning utförd av militären, det andra en massaker där tolv
offentliga utredare mördades av en paramilitär grupp som stöddes av militären.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
På grund av den väpnade konflikten och det utbredda våldet fortsatte under
året grava kränkningar av rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot
tortyr. Vicepresidentens kontor för mänskliga rättigheter rapporterade lika
många mord under perioden januari till oktober 2007 som under hela 2006.
Omkring 17 500 personer mördades 2006 enligt officiella källor.
Brott mot de mänskliga rättigheterna av militär och polis uppmärksammades
under 2007. Enskilda organisationer rapporterade flitigt kring detta och

organisationen Coordinación Colombia Europa Estados Unidos bjöd in en
internationell verifieringskommission som konstaterade en ökning av
utomrättsliga avrättningar samt en utbredd straffrihet. Ombudsmannen för
mänskliga rättigheter – Defensoría del Pueblo – registrerade 2006 ett ökat antal
klagomål om brott mot de mänskliga rättigheterna utförda av
säkerhetsstyrkorna. Även FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter
OHCHR rapporterade om ett ökat antal utomrättsliga avrättningar 2006
jämfört med föregående år. Organisationen för mänskliga rättigheter Comisión
Colombiana de Juristas (CCJ) rapporterar om 236 utomrättsliga avrättningar
mellan juli 2006 och juni 2007. Säkerhetsstyrkorna anklagas för att begå
övergrepp i samband med attacker mot gerillan i områden där civilbefolkning
är bosatt. OHCHR rapporterar om utomrättsliga avrättningar i 21 av landets 32
departement, vilket tyder på att det inte handlar om isolerade händelser.
Regeringens resultatinriktade kamp mot gerillan anses ha bidragit till dessa
övergrepp. Som svar på denna situation har försvarsdepartementet arbetat om
resultatsindikatorerna och man står inför utmaningen att effektivt införa dem i
landets alla delar och involvera fler kontrollorgan. Försvarsdepartementet och
polisen har satsat på utbildning av de militära styrkorna i mänskliga rättigheter
och internationell humanitär rätt. 8,3 procent av statsbudgeten tilldelades den
militära sektorn 2007.
Antalet döda i massakrer sjönk under 2006 jämfört med året innan. Trenden
fortsatte under 2007 och officiella källor rapporterar om 112 döda i massakrer
under årets tio första månader jämfört med 181 döda under samma period
2006. Gerillagruppen FARC är den väpnade aktör som står bakom flest
massakrer, men i de flesta fall förblir förövarna oidentifierade. Enligt
vicepresidentens kontor för mänskliga rättigheter har en markant nedgång i
antalet massakrer noterats i de områden där paramilitären demobiliserats.
Ombudsmannen för mänskliga rättigheter registrerade 2006 ett ökat antal brott
mot internationell humanitär rätt som gerillagrupper stod bakom, främst
FARC. De fortsatte att begå mycket allvarliga övergrepp som attacker mot
civilbefolkningen, tvångsrekryteringar av barn, blockader, tvångsförflyttningar,
kidnappningar och sexuellt våld mot kvinnor och flickor. De använde sig även

av förbjudna vapen såsom truppminor. Paramilitära grupper gjorde sig också
skyldiga till brott mot internationell humanitär rätt.
Colombia är sedan 2005 det land i världen med flest nya minoffer. Offentliga
siffror för 2007 pekar på en liknande nivå som föregående år då 574
minolyckor rapporterades med ett genomsnitt på två skadade personer per
tillfälle. Den offentliga siffran är dock ifrågasatt från flera håll. Man menar att
ett ökat antal illegala väpnade grupper samt ny politisk och väpnad strategi från
FARC:s sida har lett till fler våldsamma konfrontationer, vilket i sin tur leder
till ökat användande av truppminor. Det hävdas också att den manuella
utrotningen av kokaodlingar lett till ökat antal minor. FN:s kontor för
humanitära frågor (OCHA) rapporterar att man under 2007 hittat minor i
områden där de tidigare inte funnits samt ökad användning i andra områden.
Gerillagrupperna, såväl FARC som ELN, är främst ansvariga för användningen
av personminor.
Kidnappningar fortsatte förekomma och enligt det statliga organet Fondolibertad
fanns det i början av 2007 totalt cirka 3 000 kidnappade. Bland dem finns
personer som har levt mer än nio år i fångenskap. Enligt regeringens statistik
kidnappades totalt 687 personer under 2006, en minskning med cirka 100
personer jämfört med året innan. FN:s högkommissarie för flyktingar
(UNHCR) menar dock att statistiken inte alltid är fullständig och att
kidnappningar som pågår en kortare tid inte inkluderas. FARC är den grupp
som står för största delen kidnappningar.
Ofrivilliga försvinnanden, som såväl de illegala väpnade aktörerna som
säkerhetsstyrkorna gör sig skyldiga till, fortsätter enligt OHCHR. Det är dock
svårt att få fram tillförlitliga siffror. ASFADDES – en organisation för familjer
till försvunna personer – rapporterar om rädsla att anmäla försvinnanden då
detta kan leda till ytterligare hot samt problem att få fram konsoliderad
information från landets regioner. ASFADDES uppskattar antalet försvunna
personer till mer än 15 000, från 1977 till idag. Utredningar av paramilitära
brott har lett till att många massgravar hittats, vilket har gett klarhet i flera fall
av ofrivilliga försvinnanden. Riksåklagarmyndigheten rapportade i slutet av

november 2007 att 1 116 kroppar hittats, men endast 9 identiteter hade kunnat
säkerställas. På grund av avsaknad av resurser, teknisk kompetens och
samordning mellan berörda myndigheter sker utgrävningarna på ett sätt som
gör att bevis riskerar att förstöras. Skapandet av den interinstitutionella
kommissionen för eftersökande av försvunna personer – La Comisión de
Búsqueda – är ett försök att förbättra samordningen och kommissionen antog
2006 en plan för sökandet efter försvunna personer där frågan om massgravar
behandlas.
Enligt den Internationella rödakorskommittén har förhållandena vid landets
fängelser förbättrats genom en fängelsereform. Antalet mord och ofrivilliga
försvinnanden av interner har minskat kraftigt. Förhållandena i fängelserna är
dock fortsatt svåra. I september 2007 rapporterade den myndighet som
ansvarar för fängelserna (INPEC) om en överbeläggning på 20 procent.
Tortyr är förbjudet enligt grundlagen. OHCHR rapporterade under 2006 om
fall av tortyr utförda av FARC samt polis och militär, men konstaterar
samtidigt att ett stort mörkertal existerar. Många av de offer som utsatts för
tortyr som lett till dödlig utgång räknas inte heller in i statistiken.
Inrikes- och justitieministeriet har ett omfattande skyddsprogram för personer
som utsätts för hot. Det gäller såväl offentliga personer som politiker, jurister,
kongressledamöter, fackliga ledare, journalister och försvarare av mänskliga
rättigheter. Skyddet kan bestå av livvakter, specialfordon och livvakter, men
varierar beroende på hur hotet mot varje individ bedöms. Under 2007
omfattades cirka 7 600 personer av programmet. I vissa fall uppstår problem
när de skyddsbehövande inte upplever att man kan lita på det skydd man får
när det är staten som pekas ut som ansvarig för hoten.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är förbjudet enligt den colombianska grundlagen och ingen stor
opinion finns för att återinföra det.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Restriktioner mot den personliga rörelsefriheten är ett problem för många
colombianer som lever i de mest konfliktdrabbade områdena. De illegala
väpnade grupperna genomför regelmässigt vägspärrar och kontroller av
flodtrafik och blockader som hindrar förnödenheter som mat, mediciner och
sjukvårdspersonal att nå civilbefolkningen. Samhällen utsätts också för
isolering genom belägring.
Enskilda organisationer rapporterar om en svår situation för personer som
lever i områden under starkt inflytande av de illegala väpnade grupperna och
många utsätts för förtryck och övergrepp från dessa. Det rapporteras att
personer, framförallt ungdomar och kvinnor, tvingas efterleva särskilda
förhållningsregler och hindras bland annat från att uttrycka sina åsikter fritt och
mötas på offentliga platser. Det förekommer också att de illegala väpnade
grupperna inför utegångsförbud på kvällar, framför allt i fattiga områden i
storstäderna. Enskilda organisationer menar att det främst är paramilitära
grupper som gör sig skyldiga till dessa brott. Särskilt allvarlig är den sociala
rensningen som utförs av grupperna, vilket innebär att icke önskvärda personer
tvingas från området, mördas eller "försvinner".
Idag finns någon form av polisiär och militär närvaro i samtliga kommuner i
landet. Dock koncentreras närvaron främst till tätorterna och en stor del av
landsbygden saknar fortfarande statlig närvaro vilket resulterar i fortsatt
inflytande och kontroll från de illegala väpnade grupperna eller kriminella
organisationer.
Enligt colombiansk lag måste en person som anhålls och är misstänkt för brott
ställas inför åklagare inom 36 timmar. Detta respekteras dock inte alltid och
organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter hävdar att hundratals
fackföreningsmedlemmar, sociala ledare och försvarare av de mänskliga
rättigheterna drabbats av godtyckliga frihetsberövanden och långa
anhållningstider. OHCHR rapporterar också om massarresteringar som
säkerhetsstyrkorna gjort av civilbefolkningen på ogiltiga grunder. I september
2007 fanns enligt fängelsemyndigheten INPEC 21 303 personer fängslade som

ännu inte fått en dom. Förseningar av rättegångar beror på det stora antalet
anhållna samt brist på personal och ekonomiska resurser.
Människohandel förekommer och Colombia är främst ett ursprungsland.
Straffet blir hårdare om den utsatta personen är under 14 år. Handel med
människor inom landets gränser är också ett utbrett problem. Det är främst
internationella kriminella nätverk som gör sig skyldiga till människohandeln.
Inrikes- och justitiedepartementet uppskattar att cirka 80 000 personer är offer
för människohandeln i Colombia. Dock är det få fall som anmäls. 2006
inleddes 49 utredningar och 10 personer fälldes för människohandel. FN:s
kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor uttryckte 2007 sin oro
inför omfattningen av problemet samtidigt som man efterlyste statistik på den
interna människohandeln. Inrikes- och justitiedepartementet lanserade i slutet
av 2007 en kampanj som syftar till att informera befolkningen om
människohandelns utbredning i landet och hur den strider mot de mänskliga
rättigheterna.
För utrikesresor och anskaffande av pass gäller inga restriktioner för
colombianska medborgare. Krav på visum är i huvudsak det som inskränker
möjligheterna att resa fritt.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Garantierna för rättssäkerhet är väl utvecklade i Colombias grundlag.
Straffriheten är dock omfattande. Medborgarnas rättssäkerhet påverkas av att
domare och åklagare har svårigheter att utöva sitt ämbete på grund av hot och
förföljelse från de illegala väpnade grupperna och den organiserade
brottsligheten. Många domare och åklagare har tillgång till särskilda
skyddsåtgärder. Särskilt i samband med utredningar av massakrer och
narkotikabrott har domare och åklagare hotats, mördats eller tvingats fly.
Korruption förekommer inom rättssystemet, särskilt på lokal nivå. I vissa
regioner finns brister i systemets tillgänglighet och det förekommer även
motvilja hos myndigheterna, både de civila och de militära, att utreda
anklagelser om kopplingar mellan polis/militär och paramilitära grupper.

Enligt lagen är en medborgare som anklagas för brott oskyldig tills motsatsen
bevisats. Detta respekteras dock inte alltid utan anhållna personer som väntar
på rättegång pekas ibland ut i media med namn och bild, särskilt vid
anklagelser för samröre med gerillan eller kriminella grupperingar. I flera fall
har detta lett till att dessa personer hotats och i vissa fall mördats efter
frisläppandet.
En ny straffprocesslag började gradvis genomföras i början av 2005, och 2008
förväntas systemet vara infört i hela landet. Reformen innebär bland annat att
utredande och dömande funktioner delats upp och att processen blivit muntlig.
I de delar av landet där systemet har införts har man märkt positiva effekter
som till exempel kortare häktestider, färre massarresteringar och färre olaga
frihetsberövanden, liksom fler domare och minskad överbeläggning på
fängelserna.
Colombia har en militärdomstol som precis som det civila domstolsväsendet
saknar kapacitet för att effektivt bemöta de fall som presenteras inför den.
Militärdomstolen och de civila domstolarna är ofta dåligt samordnade vilket
leder till att man ibland genomför dubbla utredningar. Militärdomstolen
omfattas ännu inte av den nya anklagande straffprocesslagen.
Militärdomstolarna fortsatte att hävda sin rätt att döma i fall av misstänkta
kränkningar mot de mänskliga rättigheterna begångna av säkerhetsstyrkorna,
trots att konstitutionsdomstolen 1997 meddelat att sådana fall skall prövas i det
civila rättssystemet. Det militära rättssystemet är kritiserat för bristande
utredningskapacitet och strukturella problem samt för att vara alltför beroende
av den militära ledningen vilket har lett till straffrihet. Ansträngningar gjordes
under 2007 för att förbättra militärdomstolens effektivitet och insyn, bland
annat genom en genomgripande reform.
Ett allvarligt problem för rättssäkerheten är svårigheterna att ge adekvat skydd
till brottsoffer och vittnen. Det gäller inte minst vittnen till grova brott mot de
mänskliga rättigheterna. Inom ramen för Lagen om Rättvisa och Fred, som
utgör den rättsliga ramen för avmobiliseringen av den paramilitära

paraplyorganisationen (AUC), har vittnen utsatts för hot och även mord. Det
innebär en stor risk att vittna mot paramilitärer då delar av deras
maktstrukturer fortsätter att existera. Åklagarmyndigheten har ett
vittnesskyddsprogram men det är otillräckligt med tanke på de stora behov
som finns av skydd. Det finns ännu inga effektiva statliga initiativ som har
kunnat garantera säkerheten för offren för paramilitärens våld vilket har varit
en källa till skarp kritik mot regeringen från nationella och internationella
enskilda organisationer.
7. Straffrihet
Den utbredda straffriheten är ett strukturellt problem i landet vars orsaker är
komplexa med en kombination av bristande resurser och organisation, hot och
infiltrering av de illegala väpnade grupperna och den organiserade
brottsligheten liksom korruption.
Lagen om rättvisa och fred utgör det juridiska ramverket för straffrättsligt
ansvar för brott som begåtts av alla illegala väpnade grupper. Lagen har
kritiserats, framför allt av mänskliga rättighetsorganisationer, för att ge alltför
långtgående strafflättnader och inte garantera offrens rätt till sanning och
gottgörelse i tillräckligt stor utsträckning. Lagen föreskriver mellan fem och
åtta års fängelse mot att de anklagade bekänner sina brott och berättar
sanningen. Riksåklagarmyndigheten har en enhet som enbart arbetar med
genomförandet av lagen. I oktober 2007 hade mer än 3 000 avmobiliserade
paramilitärer ansökt om att få dömas enligt lagen, men processen går långsamt
och endast 100 av dem har i slutet av 2007 lämnat sina bekännelser. Enligt
Riksåklagarmyndigheten saknas resurser med tanke på processens omfattning.
Myndigheten har 22 åklagare och 150 utredare till sitt förfogande.
Riksåklagarmyndigheten har i skrivande stund 4 000 fall av erkända brott att
reda ut och omfattningen av processen fortsätter att växa.
19 000 avmobiliserade paramilitärer som inte begått grova brott mot mänskliga
rättigheter ska också straffas. Hur detta ska gå till är ännu oklart. Ett förslag
ligger i kongressen för omröstning. Bristen på resurser hotar att leda till
straffrihet. 1,1 procent av statsbudgeten gick till rättssystemet.

Mer än 80 000 offer för paramilitärens våld som finns registrerade, och
ytterligare cirka 40 000 som ännu inte fått sin anmälan registrerad, väntar på att
få sina fall prövade i rätten samt att få sina rättigheter uppfyllda, det vill säga
värdighet under processen, skydd av integritet och säkerhet, en garanterad snar
gottgörelse samt rätten att få sin röst hörd och bidra med bevis inom
processen. Överbelastning inom rättsväsendet gör att man ligger efter i
registreringen av inkomna fall. Organisationer som arbetar för offrens
rättigheter kritiserar staten för att inte prioritera offrens situation tillräckligt
inom processen. Offrens deltagande har varit svagt och har i vissa fall inneburit
livsfara. Genom en tutela (se avsnitt 9) i augusti 2007 beordrades staten att
utforma och genomföra ett skyddsprogram för offren och vittnena i processen.
Kritik har också riktats mot brist på information till offren om processen och
deras roll, samt brist på förtroende och samordning mellan inblandade
institutioner. Möjligheten att få fram sanningen om vad som drabbat tusentals
colombianer beror på utredningarna av paramilitärens brott.
Kommissionen för Gottgörelse och Försoning har i uppgift att stödja offren
för paramilitärens våld, övervaka återintegreringen av avmobiliserade
paramilitärer och ge rekommendationer om hur gottgörelsen bör gå till. Man
har också i uppgift att undersöka möjligheten och behovet för att skapa en
sanningskommission. Kommissionen finns i fem regioner i landet och har
underlättat för offrens organisering. På grund av den stora belastningen på
rättssystemet har kommissionen föreslagit att man ska införa administrativ
gottgörelse. Detta skulle innebära att ett specifikt brott ger rätt till en specifik
ekonomisk gottgörelse och på så sätt skulle man undgå rättsprocessen.
De kopplingar mellan politiker och paramilitärer som uppdagades 2006
fortsatte utredas under året. I mitten av december 2007 var 45 parlamentariker
inblandade i rättsprocesser.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
I Colombia råder enligt grundlagen yttrande- och tryckfrihet, förenings-,
mötes- och religionsfrihet, liksom rätt att fritt ansluta sig till politiska
organisationer. Massmedier, såväl ägandet av tidningar som television

koncentreras till ett fåtal ägargrupper.
Journalister är en mycket utsatt yrkeskår. Hoten mot journalister fortsatte 2007
i samma omfattning som 2006. Den colombianska fonden för pressfrihet,
(FLIP) rapporterade i oktober år 2007 om 71 hot mot journalister, två mord
samt sju fall där journalister tvingats fly landet. Hot mot journalister har främst
registrerats när de har undersökt och rapporterat om rättsprocesser mot
paramilitärer, den väpnade konflikten, narkotikahandeln, politikers kopplingar
till paramilitarismen och korruption. De mest utsatta journalisterna verkar i
konfliktdrabbade regioner. Journalister tvingas även under hot rapportera
felaktiga uppgifter eller helt avstå från att rapportera. I de flesta fall är
paramilitära grupper och gerillan skyldig till hoten. FLIP rapporterar om att
militären hindrade journalisters arbete och att anmälningar gjorts om officiella
tjänstemäns övervåld och överträdelser. För att inte utsätta sig för livsfara
lägger många journalister munkavle på sig själva och enligt FLIP karaktäriseras
den colombianska pressen av en hög grad av självcensur. Inrikes- och
justitiedepartementet erbjöd 94 journalister skydd 2006.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Colombia är en konstitutionell flerpartidemokrati. Författningsdomstolen
övervakar tillämpningen av grundlagen och har en stark oberoende ställning i
landet. Grundlagen slår fast att de mänskliga rättigheterna inte kan uteslutas i
samband med undantagstillstånd. Vidare måste medlemmarna i de väpnade
styrkorna grundutbildas i mänskliga rättigheter och demokratifrågor.
I oktober 2007 genomfördes lokala och regionala val för att utse guvernörer,
ledamöter till regionalförsamlingar, borgmästare och kommunalråd. Regionala
val tenderar historiskt att vara våldsammare än nationella på grund av de
väpnade gruppernas inflytande på regional nivå. Årets val var mindre våldsamt
än tidigare lokala val, men ändå mördades 27 kandidater från olika politiska
partier under valrörelsen, de flesta av FARC. Den nationella
valövervakningsmissionen (MOE) rapporterade om hot och våld som fick
kandidater att dra tillbaka sitt deltagande och vissa valde att fly sina regioner.
MOE påpekade också tekniska brister i valsystemet.

Statliga kontrollorgan övervakar skyddet av de mänskliga rättigheterna.
Procuraduría General de la Nación – motsvarande justitiekanslern – övervakar
efterlevnaden av grundlagen, lagarna, juridiska beslut och myndighetsutövning.
Ombudsmannen för mänskliga rättigheter – Defensoría del Pueblo – verkar på
nationell, regional och kommunal nivå. Ombudsmannaämbetet, som är
självständigt gentemot såväl den dömande som den exekutiva makten, tar emot
anmälningar från allmänheten om kränkningar av rättigheter och följer upp
dessa gentemot berörda myndigheter. Trots att Ombudsmannaämbetets
regionala kontor har utökats de senaste åren finns svårigheter att nå ut till de
mest konfliktdrabbade områdena. En stor del av budgeten finansieras genom
internationellt stöd. Det civila samhället kritiserar ombudsmannen för
mänskliga rättigheter för att inte ha tillräckligt politiskt inflytande och för att
inte lyckas skapa offentlig debatt. Människorättsförsvarare önskar att få mer
stöd av ombudsmannen på nationell och lokal nivå på grund av deras utsatta
situation.
De lokala ombudsmännen, Personeros, finns i samtliga av landets kommuner. De
finansieras av staten och utses direkt av respektive borgmästare. I många
kommuner har dessa bildat kommunala kommittéer för mänskliga rättigheter
med bred representation från kyrkan och det civila samhället.
Vidare finns Presidentämbetets särskilda rådgivare i mänskliga rättigheter,
Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia, ett kansli med cirka 30
personer, som lyder under Vicepresidenten.
Sedan år 2000 finns en lag om att kvinnor ska finnas på 30 procent av de höga
tjänsterna inom den offentliga sektorn. Lagen genomfördes dock inte fullt ut.
Kvinnor är också underrepresenterade i de politiska organen. 13 procent av
ledamöterna i senaten och 12 procent i representanthuset är kvinnor och 3 av
13 ministrar i regeringen. Kvinnor diskrimineras i arbetslivet och är drabbade
av högre arbetslöshet än männen och kvinnors löner är generellt lägre.
För att skydda de grundläggande mänskliga rättigheter som stadgas i
konstitutionen finns en mekanism som kallas tutela genom vilken medborgare

som anser sig fått sina rättigheter kränkta kan begära upprättelse genom en
rättsprocess. Denna mekanism används i stor utsträckning och ger i många fall
medborgaren rätt till skadestånd.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Colombia har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nummer 29 och 105)
- Förbud mot barnarbete (konventionerna nummer 138 och 182)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nummer 100 och 111)
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nummer 87 och
98)
Grundlagen ger rätt till facklig organisering och erkänner alla löntagares
strejkrätt med undantag för polis, militär och anställda som utför "väsentliga
offentliga tjänster", vars tolkning är mycket omfattande. Arbetstagare som
utför spontan strejk riskerar att avskedas. ILO:s expertkommitté har utfärdat
rekommendationer till Colombia angående strejkrätten då landets lagstiftning
bryter mot konvention 87. För att bilda en fackförening krävs minst 25
personer med fast anställning, men fackorganisationen Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia (CUT) rapporterar om svårigheter att få nya
fackförbund registrerade och erkända av staten även om dessa krav är
uppfyllda. Endast en fackförening får finnas på varje arbetsplats och
konfederationer och federationer får inte utlysa strejker eller förhandla
kollektivt. Arbetsministeriet har rätt att själv anordna en omröstning på
arbetsplatserna för att se om en majoritet av de fackligt anställda vill strejka.
ILO har rekommenderat regeringen att begränsa ministeriets möjlighet till
inskränkning av strejkrätten.
Situationen för fackföreningsaktiva är allvarlig och Colombia har länge varit
det farligaste landet i världen att arbeta fackligt i. Den fackliga
organiseringsgraden är mindre än fem procent. Fackliga ledare förföljs och
hotas av paramilitär och gerilla, men också av statliga aktörer. Under året

rapporterades om systematiskt och riktat våld mot fackföreningsmedlemmar,
även om våldet fortsatte att minska. Regeringen menar att
fackförbundsmedlemmarna är indirekta offer för våldet, medan enskilda
organisationer hävdar att våldet är systematiskt och uppstår i samband med
krav från löntagare. Enligt regeringens statistik hade 6 fackligt aktiva och 15
fackligt anslutna lärare mördats till och med oktober 2007. För samma period
rapporterar CUT totalt 29 mord. Det finns skillnader mellan regeringens och
enskilda organisationers statistik. 2006 rapporterade regeringen totalt 58 mord
(lärare inkluderade) medan–72 mord på fackföreningsanslutna rapporterade av
ENS – Escuela Nacional Síndical, en fristående organisation som ger stöd och
utbildning åt framför allt fackföreningar i arbetslivsfrågor.
Colombia har bevakats av ILO under många år eftersom man inte uppfyller de
ratificerade konventionerna och i januari 2007 etablerade man permanent
närvaro i landet för att erbjuda teknisk assistans. I november 2007 gjorde en
internationell högnivådelegation från ILO ett besök i landet. Avsikten var att
identifiera behov och problem i arbetet med att genomföra det trepartsavtal
som regering, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar skrev på 2006.
Fackföreningarna har kritiserat trepartsdialogen då man menar att konkreta
lösningar uteblivit.
Arbetslösheten fortsätter att ligga på en hög nivå – 12,1 procent – trots en årlig
tillväxt på cirka 6,8 procent. Många colombianer har också drabbats av den
höga undersysselsättningen som enligt CUT ligger på 38 procent. Kvinnor är
särskilt utsatta för hög arbetslöshet och låga löner. Den informella sektorn
uppgår till cirka 59 procent och saknar alla typer av arbetsrelaterade rättigheter
och socialt skydd. Arbetslagstiftningen begränsar arbetsdagen till åtta timmar
och arbetsveckan till 48 timmar. Övertidsersättning är lagstadgad, vilket dock
inte alltid respekteras.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
I princip ska hälso- och sjukvård vara kostnadsfri för fattiga grupper i
samhället. År 2006 omfattades 77 procent av befolkningen av
hälsoförsäkringssystemet, vilket dock var en ökning på 11 procent från

föregående år. Särskilt befolkningen i konfliktområden samt internflyktingar
har begränsad tillgång till hälsovård och skillnaden mellan städer och landsbygd
är stor. 16,5 procent av den offentliga budgeten gick till hälsovård, varav några
procent var avsedda för pensioner.
Det rapporteras att 43 procent av internflyktingarna inte lyckas täcka sina
näringsbehov. Näringsbrist är ett utbrett problem på landsbygden och bland
urfolken. Endast 53 procent av befolkningen på landsbygden har tillgång till
dricksvatten.
Enligt UNAIDS har antalet hiv-smittade i landet ökat och utgör idag 0,7
procent av befolkningen. Bromsmediciner är dyra och det är svårt för
hivsmittade att få behandling. Många tvingas gå igenom rättsprocesser för att få
rätt till vård. Enligt UNAIDS har regeringens insatser för att förebygga
problemen förbättrats, men är fortfarande otillräckliga. Andelen smittade som
har tillgång till bromsmediciner steg från 54 procent år 2004 till 72 procent år
2006. I områden som påverkas av den väpnade konflikten förtrycks och
diskrimineras hiv-smittade.
12. Rätten till utbildning
Grundskoleutbildning är gratis och ska i princip vara tillgänglig för alla. Trots
investeringar i sektorn finns dock inte platser för alla barn. OHCHR
rapporterar att staten lyckats utöka platserna under 2006. Man har också
lyckats minska antalet avhopp. Av barnen i åldern 7-11 år går 92 procent i
skolan. Enligt FN:s barnfond UNICEF är andelen 88 procent för barn mellan
7 och 12 år. Avsaknad av resurser och födelseattest utgör några av hindren för
internflyktingbarnen. Fattiga barn hindras att gå i skolan på grund av kostnader
för uniformer, böcker och inskrivningsavgifter. Utbildningen av
afrocolombianska barn och barn från urfolken är också mer bristfällig än det
nationella genomsnittet. Tillgången till utbildning och dess kvalitet varierar
kraftigt i de olika regionerna. Situationen är sämre på landsbygden än i
städerna. Läskunnigheten uppgår till cirka 93 procent enligt FN:s Human
Development Report från 2006. 12,2 procent av den offentliga budgeten gick till
utbildningssektorn 2007.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Enligt offentliga siffror lever 49,2 procent av befolkningen i fattigdom och
14,7 procent i extrem fattigdom. Fattigdomen på landsbygden uppgår till 68,2
procent. FN bekräftar dessa siffror, men de är kritiserade av enskilda
organisationer och ifrågasätts av akademiker. FN:s ekonomiska kommission
för Latinamerika och Karibien (CEPAL) rapporterar om 20,2 procent extrem
fattigdom. Regeringen har en politik för att utrota fattigdomen och
ojämlikheten, men nivåerna har minskat måttligt. År 2002 levde 56 procent av
befolkningen i fattigdom. Interflyktingarna drabbas särskilt hårt och World Food
Programme rapporterar om 93 procents fattigdom bland denna del av
befolkningen. Ojämlikheten i fördelningen av ekonomiska resurser är mycket
stor i Colombia. Dessa ojämlikheter är betingade av socioekonomiska,
könsrelaterade, geografiska och etniska faktorer.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Enligt konstitutionen har kvinnor och män lika rättigheter och diskriminering
mot kvinnor är förbjuden. Åtgärder har vidtagits för att främja ett
genusperspektiv i olika delar av samhället och ett arbete med att undersöka,
dokumentera, systematisera och analysera kvinnornas situation har inletts vilket
behövs för att utforma effektiva handlingsprogram. Debatt kring kvinnofrågor
i det offentliga rummet saknas och tillgång till statistik är bristfällig.
Kvinnoorganisationsnätverket Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz
(IMP) menar att statliga institutioners arbete för att förbättra kvinnans situation
på lokal nivå förbättrats under 2007 på flera platser i landet, men att arbetet på
central nivå försämrats.
År 2006 bildade 26 kvinnliga kongressledamöter en partiöverskridande
kommitté som arbetar för att ta fram lagförslag som stärker efterlevnaden av
kvinnors rättigheter. Tillsammans med det civila samhället har man arbetat
fram ett lagförslag som både ska föreskriva hjälp till utsatta kvinnor samt
skärpa straffen för våld mot kvinnor.

FN:s biståndsprogram UNDP rapporterar att 60-70 procent av Colombias
kvinnor utsatts för sexuellt, psykiskt eller fysiskt våld. Kvinnomisshandel i
hemmet är ett utbrett problem som inte sällan har dödlig utgång. 2006
rapporterades 33 000 fall av misshandel av kvinnor i hemmet enligt offentliga
källor. Anmälningsfrekvensen är fortfarande mycket låg på grund av kvinnans
utsatthet och har enligt myndigheten som ansvarar för familje- och
barnavårdsfrågor (ICBF) legat på endast 5 procent av all hustrumisshandel.
Lagen säger att kvinnor som utsatts för hustrumisshandel, liksom kvinnor
utsatta för våldsbrott utanför hemmet, måste få omedelbart skydd mot fysisk
och psykisk misshandel, dock överstiger problemen resurserna.
Kvinnoorganisationer arbetar aktivt med att hjälpa utsatta kvinnor men har
inte heller tillräckliga resurser.
Kvinnors situation i konflikten har börjat uppmärksammas alltmer i den
offentliga debatten och insatser för att förbättra deras situation har påbörjats.
Kvinnor är särskilt utsatta för sexuellt och annat våld i samband med
konflikten. OHCHR rapporterar att militären gör sig skyldig till utomrättsliga
avrättningar av kvinnor. Enligt IMP är militären också skyldig till sexualbrott
mot kvinnor. Kvinnor från urfolken och afrocolombianskor är särskilt utsatta.
80 procent av offren för det paramilitära våldet som anmält brott inom ramen
för Lagen om Fred och Rättvisa är kvinnor, enligt Kommissionen för
Gottgörelse och Försoning. Enskilda organisationer har under 2007 skapat
debatt för att stöd som ges till offer för konflikten måste anpassas till
mottagarens särskilda behov. Kvinnobrott inom ramen för konflikten
prioriteras inte, vilket leder till straffrihet. Att endast 21 av 80 000 anmälningar
om begärd gottgörelse inom ramen för lagen om rättvisa och fred handlar om
sexualbrott tyder på ett stort mörkertal. I början av 2007 mördades tre ledare
för kvinnoorganisationer som kämpar för internflyktingars rättigheter. IMP
rapporterar att i områden där före detta paramilitärer har återintegrerats i
samhället har våld inom familjen stigit kraftigt. Den interamerikanska
kommissionen för mänskliga rättigheter uttrycker oro för kvinnors utsatta
situation i Colombia och man pekar på avsaknaden av en politik som ser till
kvinnornas särskilda behov.

Sedan 2006 är abort tillåtet i tre fall: när graviditeten utgör en risk för kvinnans
hälsa eller liv; när fostret är missbildat och inte kommer att kunna leva ett
livsdugligt liv samt när kvinnans graviditet är resultatet av en våldtäkt eller
incest. 2007 rapporterade dock kvinnoorganisationer om problem för kvinnor
att få medicinsk hjälp i fall då de har rätt till abort. Detta uppges främst bero på
vårdpersonalens motvilja att hjälpa dessa kvinnor. Många gånger drar
processen ut på tiden och kvinnorna ges otillräcklig eller felaktig information.
15. Barnets rättigheter
Även barn och ungdomar är en mycket utsatt grupp till följd av den väpnade
konflikten. Särskilt drabbade är barn till afrocolombianer och urfolken. Barn
drabbas direkt av konflikten på flera olika sätt – som barnsoldater, minoffer,
vittnen till övergrepp och som internflyktingar. Barn används också som
informatörer av såväl militären som de illegala väpnade grupperna.
FN:s barnkommitté besökte Colombia 2006 och uttryckte oro för de
minderårigas situation till följd av konflikten. FN framhöll särskilt vikten av att
Colombia bättre efterlever barnkonventionens tilläggsprotokoll om barn i
väpnad konflikt, enligt vilket konventionsstaterna är skyldiga att göra sitt
yttersta för att hindra rekrytering av barnsoldater. UNICEF och UNHCR har
under året uttryckt oro inför rekryteringen av barn som man observerat i de
fattigare delarna av de större städerna och i 27 av landets 32 departement.
Antalet barnsoldater är bland de högsta i världen. Lagen förbjuder soldater
under 18 år, men enligt ombudsmannaämbetet och UNICEF är mellan 11 000
och 14 000 minderåriga medlemmar i de illegala väpnade grupperna. Från 1999
till mitten av 2007 hade 3 237 barn och ungdomar fått hjälp av staten inom
ramen för det specialprogram som Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) genomför riktat till avväpnade barnsoldater. Många barn beräknas ha
lämnat de väpnade grupperna utan att registrera sig och har därför inte åtnjutit
något statligt stöd eller psykologisk rehabilitering. Under paramilitärens
avmobiliseringsprocess var det bara 1 024 barn som lämnades över till ICBF
vilket var långt färre än väntat. Bedömare anser att ett flertal barn troligen
återlämnats direkt till sina familjer, mördats eller fortsatt som soldater inom de
paramilitära strukturerna.

Våld mot barn är utbrett och i hög grad underrapporterat. Organisationen
Asociación Afecto menar att endast ungefär fem procent av de faktiska fallen
anmäls till myndigheterna. Fall av sexuellt utnyttjande av barn i form av
barnprostitution, barnpornografi och sexturism når höga siffror i landet och
UNICEF uppskattar att ungefär 35 000 barn blir sexuellt utnyttjade varje år.
Barnarbete är vanligt, särskilt i den informella sektorn. Ett stort antal barn
slutar skolan i förtid eftersom de tidigt tvingas bidra till familjens försörjning.
Endast 38 procent av arbetande barn beräknas gå i skolan. ICBF rapporterar
att minst 2,5 miljoner minderåriga är aktiva på arbetsmarknaden och endast 20
procent av dessa arbetar lagligt. På landsbygden är andelen arbetande barn
dubbelt så hög som i städerna. Cirka hälften av de barn som arbetar gör det
utan lön och de som får betalt tjänar sällan mer än en bråkdel av minimilönen.
Förvärvsarbete är i och med den nya barnrättslagen tillåtet från 15 års ålder,
men endast med tillstånd från en statlig myndighet. Enligt UNICEF finns cirka
30 000 gatubarn.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Enligt officiella uppgifter finns det 87 etniska grupper bland urfolken, som
utgör 3,4 procent av den totala befolkningen. Cirka 26 procent av
colombianerna är av afrikansk härkomst. Fattigdomen drabbar dessa grupper
hårt och omkring 70 procent av såväl urfolken som afrocolombianerna lever i
fattigdom. Dessa gruppers tillgång till hälso- och sjukvård är sämre än det
nationella genomsnittet och deras utbildning är av sämre kvalitet. Urfolken och
afrocolombianerna är även utsatta för diskriminering och uteslutning ur
samhället.
Colombias grundlag ger ett starkt skydd för urfolken. Grundlagen erkänner
grundläggande rättigheter såsom skydd för urbefolkningarnas rättigheter; jord,
identitet och självstyre. Urbefolkningarna tillerkänns så kallade "resguardos"
som är en juridisk och sociopolitisk institution som fungerar som en
självstyrande kommun. Afrocolombianerna åtnjuter också territoriella rättigheter,
om än inte lika långtgående. Dessa gruppers rättigheter efterlevs dock inte alltid.

De regioner där urfolk och afrocolombianer är bosatta utgör ofta strategiskt
viktiga områden för aktörerna i den väpnade konflikten. Dessa grupper är
därför särskilt drabbade av tvångsförflyttningar, mord, blockader, olagliga
kvarhållanden, vanhelgande av heliga platser, beslagtagande och förstörelse av
egendom, tvångsrekryteringar, ofrivilliga försvinnanden med mera. Det är
främst FARC, paramilitära grupper och före detta paramilitärer som gör sig
skyldiga till övergrepp. OHCHR rapporterar också om att dessa grupper
drabbats av militärens utomrättsliga avrättningar.
Urfolken och afrocolombianerna har traditionellt stängts ute från den politiska
och ekonomiska sfären och det är få personer från dessa grupper som finns
representerade på höga poster inom de politiska institutionerna. I enlighet med
konstitutionen garanteras urfolken två platser i senaten. Vidare är fem platser i
kongressen reserverade åt etniska minoriteter.
I september antog FN:s generalförsamling en deklaration för urfolkens
rättigheter. Colombia avstod från att rösta. Regeringen stöder inte
deklarationen då man menar att föregående förhandlingsprocess i
generalförsamlingen inte varit öppen för insyn samt att deklarationen strider
mot Colombias grundlag. Regeringen vänder sig främst mot de artiklar i
deklarationen som ger urfolken vetorätt vid diskussioner om exploatering av
deras jordrättigheter.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Den colombianska grundlagen garanterar alla människor lika värde och
rättigheter och konstitutionsdomstolen har i flera fall tolkat att detta inkluderar
homo-, bisexuella och transpersoner (HBT). I februari 2007 dömde
konstitutionsdomstolen till förmån för homosexuella pars arvsrätt. I oktober
gavs homosexuella par samma rätt som heterosexuella par att inkludera sin
partner i sjukförsäkringen, efter en dom i konstitutionsdomstolen. Lagen är
den första i sitt slag i Latinamerika. Kyrkan och konservativa grupper är
motståndare till homosexuellas rättigheter och agerar aktivt mot erkännandet
och lagstadgande av deras rättigheter.

Det finns inte någon officiell instans som jobbar för HBT-personers
åtnjutande av mänskliga rättigheter på nationell eller lokal nivå och det saknas
tillfredsställande statistik som belyser deras situation. Colombia Diversa (CD)
noterar dock en positiv utveckling på lokal nivå, främst i de stora städerna
Bogotá, Cali och Medellín där de lokala auktoriteterna uppmärksammat den
här gruppens utsatthet. Även polisen har på lokal nivå börjat arbeta med
utbildning och medvetandegörande för att bemöta kritik gällande övervåld mot
HBT-personer. CD menar att man har sett en generell attitydförändring i
samhället och att det idag finns en debatt som synliggör problematiken kring
diskrimineringen av HBT-personer.
Diskriminering och våld mot personer på grund av sexuell läggning fortsätter
dock att vara ett utbrett problem. Det finns ingen lag mot diskriminering som
definierar vilka handlingar som är diskriminerande eller hur sådana handlingar
ska straffas. Det rapporteras att gruppen som helhet och framför allt
transpersoner, utsätts för förnedrande behandling, trakasserier och övergrepp
också från polisens sida.. Många HBT-personer utsätts för omfattande
diskriminering i arbetslivet och uppsägningar på grund av sexuell läggning
förekommer.
18 Flyktingars rättigheter
Enligt det statliga registret, som började registrera internflyktingar år 2000,
finns idag cirka 2,2 miljoner människor på flykt i Colombia. Organisationen
CODHES, som arbetar med internflyktingar, började räkna 1985 och uppger
en siffra på 3,8 miljoner. Enligt det statliga registret, och även CODHES, har
180 000 – 200 000 personer flytt per år under de senaste åren. OCHA
rapporterar att de massiva interna flyktingströmmarna ökat under 2007 och
Nariño utpekas som särskilt drabbat. Antalet internflyktingar har ökat kraftigt i
Arauca under året enligt UNHCR. Departementen Putumayo, Cauca och
Chocó fortsätter vara hårt drabbade.
Den huvudsakliga anledningen till att människor flyr är den interna väpnade
konflikten. Antalet väpnade strider är en faktor som har stark inverkan på den
humanitära situationen, enligt OCHA. Den humanitära krisen i Colombia är en

av världens allvarligaste. Andra orsaker till flykt är minering av jordar, hot och
förföljelser liksom besprutning av kokaodlingar. När människor lämnar sina
hem på grund av kokautrotning erkänns de inte av regeringen som
internflyktingar och får därmed inte statliga bidrag. Människor som flytt på
grund av hot från paramilitära grupper erkänns inte heller som internflyktingar,
eftersom regeringen menar att det inte längre finns paramilitärer. Under 2007
ökade andelen personer som vägrades registrering enligt OCHA. Enskilda
organisationer rapporterar även om tvångsförflyttningar i samband med
kommersiella projekt. Riksåklagarmyndigheten inledde i slutet av 2007 en
undersökning för att bemöta anklagelser mot företag som sägs ha drivit
samhällen på flykt för att sedan ha använt deras mark till odling av afrikansk
oljepalm.
Situationen för de flesta internflyktingarna är svår. Många lever i extrem
fattigdom och är utsatta för diskriminering och hot. Det är inte ovanligt att
människor tvingas fly flera gånger. Många internflyktingar lever i områden som
är kraftigt eftersatta och lider brist på mat, bostäder, utbildning och hälsovård.
Många internflyktingar saknar identitetshandlingar och har svårt att få tillgång
till social service. Colombia har en av världens mest avancerade lagstiftningar
till skydd för internflyktingar, som ger rätt till humanitär hjälp. Stora
ekonomiska resurser satsas på humanitär hjälp. Många bedömare pekar dock
på att resurser fastnar på vägen, i byråkrati och korruption, och att all hjälp inte
når fram. UNHCR efterlyser också förebyggande åtgärder från regeringens
sida.
Colombia är inget stort mottagarland för flyktingar. Den colombianska
konflikten innebär instabilitet i gränsområdena mot Panama, Venezuela och
Ecuador, där ett stort antal colombianer sökt skydd undan strider och väpnade
illegala grupper.
19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt offentliga siffror har 6,4 procent av den colombianska befolkningen
något slags handikapp. Funktionshindrade personer är skyddade enligt
konstitutionen och diskriminering på grund av funktionshinder är straffbart.

Vidare är staten skyldig att förebygga handikapp, rehabilitera samt socialt
integrera funktionshindrade. De bästa möjligheterna för att driva
funktionshindrades rättigheter är genom konstitutionsdomstolen och
tutelamekanismen (se avsnitt 9). Det finns en nationell handlingsplan för
funktionshindrade och det juridiska skyddet för gruppen har förbättrats under
de senaste åren.
Regeringen verkar för att alla barn med funktionshinder ska integreras i den
vanliga skolan. Cirka 450 000 funktionshindrade barn uppskattas dock vara
utestängda från skolsystemet.
Årligen faller hundratals människor offer för antipersonella minor med
funktionshinder som följd. Minskadade räknas som "offer för politiskt våld"
och har därmed rätt till vård, ersättning och vissa förmåner enligt lag, men det
finns stora brister i vården av minoffer. Rehabiliteringshjälpen som ges är
mycket begränsad tidsmässigt.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Försvarare av mänskliga rättigheter lever många gånger under hot och
förföljelse. OHCHR rapporterade en ökning av hot mot denna grupp under
2006 och menar att organisationer som verkar i lantliga områden är speciellt
utsatta. Det är främst gerillagrupper, paramilitärer och de nya kriminella
grupperna som utpekas som skyldiga, men det finns även rapporter om hot
från polis och militär. I de flesta fallen finner man inte den skyldige. EU har på
olika sätt framfört sin oro till den colombianska regeringen för den situation
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som försvararna av mänskliga rättigheter lever under. Trots att relationen
mellan regeringen och det civila samhället har förbättrats under de senaste två
åren finns fortfarande en stark misstro mellan parterna.
Inrikes- och justitiedepartementet ansvarar för ett skyddsprogram för hotade
personer (se under punkt 3) och menar att de delar oron som uttrycks.
Skyddsprogrammet förstärktes under 2006 och man försöker förbättra sin
dialog med de utsatta. Enligt Comisión Colombiana de Juristas mördades fyra

aktivister under 2006 och man hävdar att morden begicks av demobiliserade
paramilitärer.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
FN-systemet finns närvarande i Colombia med 24 olika organ. Under senare år
har framför allt biståndsorganet UNDP, FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter OHCHR, flyktingkommissariatet UNHCR, kontoret för
samordning av humanitär hjälp OCHA och livsmedelsprogrammet WFP stärkt
sin närvaro och roll i landet. Alltmer av FN:s verksamhet är relaterad till den
väpnade konflikten.
OHCHR har ett stort kontor i Colombia sedan 10 år tillbaka. Kontorets
funktion och mandat är att följa och rapportera till FN om situationen gällande
mänskliga rättigheter i landet, främja och sprida kunskap i frågan samt ge
tekniskt stöd till regeringen. I mandatet ingår också att arbeta med humanitär
rätt. Sverige är en av de största bidragsgivarna till kontorets verksamhet.
UNHCR utför ett omfattande arbete i landet som framför allt är inriktad på
skyddsfrågor stöd till den colombianska staten i att hantera den humanitära
krisen och få till stånd varaktiga lösningar för internflyktingarna.
Sverige bedriver sedan 1970-talet utvecklingssamarbete med Colombia och de
svenska insatserna är främst inriktade på att stärka de mänskliga rättigheterna
för speciellt utsatta grupper samt ge stöd till fredsbyggande insatser.
Utvecklingssamarbetet har alltmer inriktats på att underlätta för en
förhandlingslösning av den väpnade konflikten, bland annat genom att skapa
mötesplatser och bidra till dialog mellan aktörer i samhället. Arbetet utförs
främst genom stöd till ombudsmannaämbetet, FN-organisationer, hjälp i
arbetet med handlingsplanen för mänskliga rättigheter och internationell
humanitär rätt, Kommissionen för Gottgörelse och Reparation, organisationer
som arbetar med offer för konflikten, samt svenska enskilda organisationer.
Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia uppgick under år 2007 till cirka
120 miljoner kronor.

Mänskliga rättigheter i Ecuador 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna.
Trots tillfredsställande lagstiftning brister respekten för mänskliga rättigheter i
många fall. Även om rättsäkerheten har förbättrats och de statliga
institutionerna har stabiliserats finns flertalet brister inom de juridiska och
politiska systemen. Korruption och brister i effektivitet och insyn i
rättssystemet samt knappa resurser leder till överbelagda och våldsamma
fängelser där anhållna tvingas vänta i långa perioder på rättslig prövning.
Utomrättsliga avrättningar förekommer, liksom tortyr och godtyckliga
frihetsberövanden. Straffrihet för polis och säkerhetsstyrkor som gör sig
skyldiga till MR-brott är likaså ett problem.
Ecuadors president Rafael Correas sätt att hantera oppositionen och medierna
har kritiserats under året. Oppositionen anser sig ha blivit nedtystad med
olagliga medel i kongressen. Angrepp mot yttrandefriheten har minskat dock
förekommer rapporter om tendens till självsensur.
I den offentliga förvaltningen har kvinnors förhållanden förbättrats då de i allt
högre grad syns på viktiga poster och inom universitetsvärlden.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är emellertid markanta. Problemen
med människohandel och våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn
kvarstår. Ecuador uppskattas ha regionens största andel barnarbetare.
Urfolk och afroecuadorianer lever under sämre levnadsvillkor än genomsnittet
och utsätts för diskriminering. Viktiga erkännanden av urfolkens rättigheter har
dock gjorts under senare år. Samtidigt finns konflikter mellan nationell
lagstiftning och urfolkens traditionella rättspraxis och efterlevnaden av deras
kollektiva landrättigheter har lett till både framsteg och konflikter.
Flyktingsituationen är komplicerad då Ecuador inte har tillräckliga resurser för

att hantera det stora antal colombianska flyktingar som varje dag tar sig in i
landet. Majoriteten av flyktingarna lever i fattigdom och det förekommer
polisiära övergrepp och godtycklig deportering av flyktingar.
President Correa, som tillträdde i januari 2007, har en vänsterorienterad agenda
i vilken sociala åtaganden väger tungt. Ökad tillgång och bättre kvalitet inom
fängelse- utbildnings- och hälsosektorerna, vilka i nuläget uppvisar klara brister,
är exempel på åtgärder som står högt på dagordningen.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
MR samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Ecuador har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
− Konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) samt
tilläggsprotokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraff
− FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD)
− Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild
klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT).
Ecuador har inte undertecknat tilläggsprotokollet om förebyggande av
tortyr
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,

samt det tillhörande protokollet från 1966
− Romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
− Amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter, samt de
tillhörande protokollen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter och om dödsstraffets avskaffande
Ecuador har undertecknat men ej ratificerat:
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention of the Rights of Persons with Disabilities.
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances.
Ecuador ligger efter med totalt sex rapporter till FN-systemets kommittéer: en
till kommittén om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor, en till
kommittén om avskaffandet av rasdiskriminering, tre till kommittén om
barnets rättigheter och en till kommittén om medborgerliga och politiska
rättigheter.
Ecuador har utfärdad en stående inbjudan till FN:s särskilda rapportörer. I maj
2007 besökte FN:s särskilde rapportör om rätten till hälsa Ecuador. FN:s
arbetsgrupp om legosoldater och mänskliga rättigheter besökte Ecuador i
augusti-september 2006, FN:s särskilde rapportör om urfolk besökte Ecuador i
april-maj 2006 och FN:s arbetsgrupp om godtycklig arrestering besökte
Ecuador i februari 2006. FN:s specialrapportörer har beskrivit Ecuadors
regering som samarbetsvillig och öppen inför deras besök.
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Lagstiftningen förbjuder tortyr och andra former av fysiskt straff eller
trakasserier. Det finns en plan om mänskliga rättigheter i fängelser som bland
annat syftar till att eliminera tortyr och kränkningar av den kroppsliga
integriteten. Ecuadors regering planerar att implementera Istanbulprotokollet
som är en internationellt erkänd standard för att effektivt undersöka och
dokumentera brott om tortyr. Enligt utrikesministeriet har myndigheten för
social rehabilitering tilldelats ökade resurser och att det finns flera projekt för

humanisering och utveckling av fängelsesystemet.
Enligt flera rapporter fortsätter utomrättsliga avrättningar och övervåld
begångna av polis och säkerhetsstyrkor att vara ett problem i Ecuador. Den
kristna MR-organisationen CEDHU registrerade under 2006 nio utomrättsliga
avrättningar begångna av polis och säkerhetsstyrkor. Fram till maj 2007 hade
samma organisation registrerat tre fall av utomrättsliga avrättningar.
Landets lagar lever inte helt upp till FN:s konvention mot tortyr . Till exempel
påpekar FN i en rapport från oktober 2006 att situationen för tortyroffren
försvåras av att det enda intyg som är giltigt vid anmälan om tortyr är det som
utfärdas av polisen. Eftersom intyg av privata läkare inte accepteras är
straffrihet en vanlig följd vid tortyrbrott, som sällan dokumenteras.
Svårigheterna att dokumentera tortyrfall beror också på att tortyroffer som
torteras i häkten hålls kvar i veckor istället för de 24 timmar som lagen säger.
När offren senare lämnar häktet är spåren av tortyr borta.
FN:s tortyrkommitté uppgav i sina slutsatser och rekommendationer i februari
2006 att 70 procent av de personer som satt anhållna i Quito uppgav sig ha
blivit torterade eller utsatta för annan typ av våld under arrest eller häkte.
Organisationen CEDHU registrerade 37 fall av tortyr under 2006, vilket är 13
fall fler än 2005.
Fängelserna är överbelagda och det förekommer att fångar utsätts för
övergrepp och tortyr av polis och fängelsevakter. Förlegad infrastruktur
innebär att många anstalter saknar vatten, elektricitet och grundläggande
sanitära faciliteter. De svåra förhållandena leder till sjukdomsutbrott och flera
fångar har avlidit på grund av sjukdom. Dessa förhållanden har gett upphov till
flera upplopp och våldsamheter i fängelserna. Generellt sett är förhållandena
bättre i fängelser för kvinnor. Enligt USA:s utrikesdepartement har cirka 325
barn levt med sina mödrar i fängelserna under 2006, vilket är 75 barn färre än
föregående år. FN har kritiserat Ecuador för att placera kvinnor tillsammans
med män i häkten, och att flera gravida kvinnor hålls häktade i mörka, smutsiga
och överfulla celler utan tillgång till lämplig mathållning eller medicinsk

rådgivning.
När FN:s arbetsgrupp om godtycklig arrestering besökte Ecuador i februari
2006 fanns 12 693 fångar i Ecuadors fängelser (19 000 fångar enligt Ecuadors
ombudsmannamyndighet i oktober 2007) som har kapacitet för 7 469
personer, och antalet anhållna personer har ökat med flera tusen sedan år 2000.
Ecuadors ombudsman kritiserade regeringen i sin årsrapport för åren 20052006 för de bristfälliga fängelseförhållandena och för att inte ha någon strategi
för rehabilitering av fångar. Ombudsmannen pekade på det direkta sambandet
mellan bristen på rehabilitering och den ökade brottsligheten i det
ecuadorianska samhället, och framhöll att rättigheterna till hälsa, utbildning och
arbete inte ska ignoreras i fängelserna.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är förbjudet enligt lag sedan år 1906.. Opinion saknas för
införandet av dödsstraffet.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt konstitutionen är godtyckliga frihetsberövanden förbjudna.
Frihetsberövande kräver domstolsbeslut inom 24 timmar efter anhållande och
enligt lag skall en brottsundersökning inledas senast 90 dagar efter det att en
misstänkt frihetsberövats.
Rätten att ställas inför en domare inom 24 timmar efter anhållan respekteras
sällan i Ecuador, och enligt FN uppger domare att de fattar beslut om arrest
utan den anhållnes närvaro. Enligt lag får en person kvarhållas i högst ett år i
väntan på rättegång. Enligt Amnesty och FN väntar idag över hälften av de
intagna på rättslig prövning. Antalet fångar antas dock minska under år 2008
till följd av rekryteringen av fler offentliga försvarare 2007.
Under 2006 rapporterades inga politiskt motiverade kidnappningar, men
däremot registrerade polisen 41 fall av ekonomiskt motiverade kidnappningar
samt 25 fall av ”express kidnappningar” där förövarnas syfte är en snabb
frisläppning mot betalning. Problemet är särskilt stort vid gränsen till Colombia

då colombianska illegala väpnade grupper utför kidnappningar på båda sidorna
om gränsen. Enligt den internationella frivilligorganisationen Pax Christi är
Ecuador ett av de tio länder med flest kidnappningar i världen.
I maj 2007 undertecknade Ecuador konventionen mot påtvingade
försvinnanden. Ofrivilliga försvinnanden förekommer i Ecuador, men är
enligt FN inte ett brott som utförs systematiskt.
Restriktioner av inrikes- eller utrikesresor förekommer i princip inte.
Rörelsefriheten har dock begränsats vid vissa tillfällen då undantagstillstånd
utlysts till följd av protester och demonstrationer. Att ansöka om pass och IDkort
innebär i regel inga problem för den enskilde medborgaren.
6. Rättsäkerhet och rättsstatsprincipen
Ecuadors nuvarande konstitution från 1998 slår fast att statens främsta
åtagande är att "respektera mänskliga rättigheter". Internationella konventioner
för mänskliga rättigheter är direkt tillämpliga oavsett nationella lagar. Sedan
1997 finns en ombudsmannamyndighet i landet.
En ny konstitution håller på att utarbetas av en grundlagsstiftande församling
och en folkomröstning om antagandet av konstitutionen kommer att
genomföras 2008. Processen om den nya konstitutionen har föregåtts av en
maktkamp mellan President Correa och oppositionen. Situationen beskrivs av
människorättsorganisationen ”Human Rights Watch” (HRW) som allvarlig då
regeringen enligt organisationen använder sin makt för att reglera rättsväsendet
genom att godtyckligt avsätta domare och oppositionspolitiker.
FN:s råd för mänskliga rättigheter ser stärkandet av den juridiska
administrationen i Ecuador som högsta prioritet då rättsystemet är ineffektivt
och lider av brister i kunskap, kapacitet, engagemang och säkerhet som krävs
för att Ecuador effektivt ska kunna skydda de mänskliga rättigheterna. Polisen
och rättssystemet åtnjuter lågt förtroende i det ecuadorianska samhället, och en
vanlig uppfattning är att rättssystemet är manipulerat av ekonomiska och
politiska intressen. Domare på olika nivåer uppgav under besöket av FN:s
arbetsgrupp om godtyckligt frihetsberövande 2006 att de inte kan verka

självständigt på grund av påtryckningar från framför allt politiska partier och
media. Flera domare uttryckte rädsla för att avskedas eller till och med åtalas
om de fattar beslut som inte överensstämmer med politikers, medias, polisens
eller åklagarens åsikter.
I lag säkerställs rätten till offentlig försvarare och möjligheten att överklaga
domar. Bristen på offentliga försvarare anses vara ett av de främsta problemen
för rättssystemet, och det finns ett stort behov av ökade resurser på området
då de anhållna ofta inte har råd att anlita en advokat. År 2006 fanns enligt FN
omkring 300 offentliga åklagare, men endast 32 offentliga försvarare. I slutet av
2007 knöts ungefär 200 nya offentliga försvarare till rättssystemet..
Det existerar fortfarande ett parallellt rättssystem för medlemmar av militären
och poliskåren, i vilket de väpnade styrkorna och säkerhetsstyrkorna agerar
både domare och jury. Fall där polis och militär står åtalade för MR-brott
prövas dessa mål ibland i militärdomstolen. FN menar att förutom att detta
strider mot den konstitutionella principen om likhet inför lagen, så resulterar
det av straffrihet till följd av jäviga rättegångar.
Enligt den globala antikorruptions organisationen Transparency International
är Ecuador Latinamerikas mest korrupta land efter Haiti och Venezuela. På
den tiogradiga skalan i organisationens Corruption Perceptions Index 2007
(CPI) ligger Ecuador på värdet 2,1 vilket kan jämföras med Sverige som är 9,3.
Ungdomar mellan 12 och 18 år får enligt lag vara häktade i max 30 dagar och
kan dömas till högst 4 års frihetsberövande. Ungdomar mellan 12 och 18 år ska
företrädesvis vara föremål för åtgärder i rehabiliterings- och utbildningssyfte
och endast i undantagsfall avtjäna straff i ungdomsfängelse. Barn och
ungdomars rättigheter respekteras inte alltid och det förekommer att
frihetsberövade minderåriga placeras tillsammans med vuxna i häkten.
7. Straffrihet
Amnesty International och flera andra MR-organisationer anser att straffriheten
för brott mot de mänskliga rättigheterna i Ecuador har varit ett problem i
årtionden, och fortsätter att vara det även idag. Att polis och militär som åtalas

för brott mot de mänskliga rättigheterna fortsätter att prövas i polisiära och
militära domstolar som varken kan anses oberoende eller ojäviga leder till att
förövarna ofta förblir ostraffade. Majoriteten av fallen om MR-brott prövas
aldrig i rätten. Straffriheten leder till att befolkningen har lågt förtroende för
det rättssystemet och att brott begångna av polis och militär inte anmäls.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet
Ecuadors konstitution garanterar yttrande- och tryckfrihet. Samtliga större
nyhetsorgan, förutom en statlig radiostation, är privatägda. Kritik mot
presidenten och regeringen framförs på debattsidor och i tv. Viss grad av
självcensur gällande politiskt och militärt känsliga ämnen förekommer dock
enligt flera observatörer.
Det internationella samfundet har under Correas regeringstid uttryckt en viss
oro för hot mot pressfriheten i landet. Organisationen reportrar utan gränser
uppger att angrepp mot pressfriheten har minskat sedan president Gutiérrez
avsattes 2005, och få attacker mot media skedde under år 2006. Dock finns
spänningar kvar mellan media och staten. President Correa anses mediefientlig
av Inter American Press Association (IAPA). Även Organization för Amerikas
Staters (OAS) och organisationen Instituto Regional de Asesoría de Derechos
Humanos (INREDH) har uttryckt kritik mot Correas sätt att hantera landets
medier.
Förenings- och mötesfrihet råder i landet och respekteras i allmänhet. Dock
finns relativt omfattande restriktioner för fackföreningar, särskilt för anställda
inom den offentliga sektorn. Demonstrationer leder ibland till våld och det
rapporteras om oklara dödsfall i samband med protester. De omfattande
demonstrationerna mot ekonomiska reformer och kommersiell exploatering av
naturresurser som kännetecknade år 2006 ledde till att polis och militär
använde övervåld mot demonstranterna enligt Amnesty International. I flera
provinser förklarades undantagstillstånd i minst 60 dagar till följd av
protesterna, vilket innebär att yttrande- och mötesfriheterna hävdes och
säkerhetsstyrkor kunde genomföra husrannsakan utan tillstånd.

Religionsfrihet garanteras av konstitutionen och respekten för denna är god.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Ecuador är en konstitutionell republik med enkammarkongress. Landet har
flerpartisystem sedan 1979 .President- och kongressval hålls vart fjärde år och
röstning är obligatorisk för alla medborgare som har fyllt 18 år.
Kongressen består av 100 kongressledamöter och har den lagstiftande makten.
Högsta domstolen är den främsta rättsskipande myndigheten tillsammans med
andra domstolar, med disciplinärt och administrativt stöd av regeringens
nationella rättsliga råd, ”El Consejo Nacional de la Judicatura”. Urfolkens
myndigheter utövar rättsliga funktioner och tillämpar normer och procedurer i
enlighet med urfolkens sedvanor och rättspraxis, så länge dessa inte strider mot
konstitutionen och andra lagar. Oklarheter i relationen mellan nationell lag och
urfolkens rättspraxis leder dock ibland till konflikter.
President Correa tillträdde som president i januari 2007. Correa har under sitt
första år som president mött en hel del kritik från oppositionen. Konflikten har
till stor del handlat om den nya konstitutionen. Regeringen har begränsat
oppositionens handlingsutrymme och framgångsrikt kunnat fortskrida med
utformningen av den nya konstitutionen. Konflikten kulminerade i mars när
högsta domstolen avsatte 57 kongressledamöter från oppositionen. Dessa
återinsattes av konstitutionsdomstolen i april. Kongressen kontrade genom att
avskeda samtliga 9 domare i konstitutionsdomstolen.
Den konstituerande församling som ska utarbeta den nya konstitutionen har i
teorin oinskränkt makt – verkställande, lagstiftande och juridisk - att omforma
den ecuadorianska statens institutionella ramverk fram till dess uppdrag
slutförs i mitten av 2008. I praktiken har dock inträffanden i slutet av 2007 tytt
på att den grundlagsstiftande församlingen snarare har fullständig makt så länge
dess ingripanden inte stör presidentens agenda.
Under de senare åren har andelen kvinnor i den statliga förvaltningen ökat
stadigt på grund av en kvoteringslag som kräver att 30 procent av politiska

kandidater, diplomater, politiker och ministrar är kvinnor. Lagen har dock inte
implementerats tillfredsställande. I valen år 2006 var 45 procent av
kandidaterna kvinnor men de valda bestod endast till 26 procent av kvinnor.
Kvinnor representerar 25 procent av parlamentsledamöterna, 16 procent av
guvernörerna och 6 procent av borgmästarna sedan valen 2006.
Ecuadors ombudsmannamyndighet, Defensoría del pueblo, grundades 1997
och har kontor i alla provinser. Bland annat otillräckliga resurser gör dock att
ombudsmannamyndigheten ännu inte kan fungera tillfredsställande. Kritik i
frågor som rör myndighetens politiska oberoende har förekommit. Dock är det
ökade antalet fall och klagomål som mottas av ombudsmannen ett tecken på
en växande medvetenhet bland befolkningen om myndighetens existens.
Ecuadors nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter togs fram i
enlighet med rekommendationerna från FN-konferensen om mänskliga
rättigheter i Wien 1993. Planen utarbetades i samarbete mellan staten och
civilsamhället och godkändes 1998.
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Ecuador har ratificerat internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta centrala
konventioner. Drygt fem procent är fackligt anslutna enligt EU.
Konstitutionen och arbetslagarna tillåter att arbetare får organisera sig fackligt
men förbjuder statstjänstemän och löntagare i den offentliga sektorn att bilda
fackföreningar. Anställda vid företag med färre än 30 anställda har inte
möjlighet att organisera sig fackligt. ILO har kritiserat denna lag och pekat på
att lagen lett till att företag bildar dotterbolag för att komma runt 30personergränsen. LO-TCO menar att lagen innebär att en miljon löntagare
utestängs från facklig organisering då 60 procent av alla företag i Ecuador har
färre anställda än 30.
Strejkrätten finns i praktiken inte för statstjänstemän då författningen
fastställer att det är förbjudet att stoppa verksamhet inom stora delar av den
offentliga sektorn. De som bryter mot föreskriften kan dömas till mellan två
och fem års fängelse. I den privata sektorn kan strejker bara utföras på
företags- eller fabriksnivå. Lagen begränsar dessutom strejkrätten för flera

områden genom en avkylningsperiod på 10 dagar innan strejken kan påbörjas.
Enligt Ecuadors centralbank har arbetslösheten legat på omkring 10 procent
under 2007, vilket är något lägre än föregående år. Undersysselsättningen var
enligt Centralbanken på 46,6 procent i september 2007. Arbetslösheten skiljer
sig kraftigt mellan könen, då hela 69 procent av de arbetslösa 2005 var kvinnor
enligt Ecuadors millenniemålsrapport för 2007. Minimilönen ligger på 170
USD i månaden vilket inte är tillräcklig för att uppnå en rimlig levnadsstandard
och många har svårt att försörja sig och sin familj. I en undersökning utförd av
statliga INEC uppger omkring 30 procent att de har svårigheter att få lönen att
räcka till deras utgifter för mat.
Arbetsförhållandena för stora delar av befolkningen är undermåliga med låga
löner och långa arbetsdagar. Det förekommer att arbetskraft, varav majoriteten
urfolk, utnyttjas inom jordbruket med löner på 2-3 USD per arbetsdag. FN:s
särskilde rapportör för urfolkens rättigheter rapporterar att dessa arbetare lider
av svåra hälsoproblem och att tusentals barn och ungdomar exploateras för
arbete på plantagen utan att staten ingriper.
Minoritetsgrupper och urfolk utestängs från delar av arbetsmarknaden. Det
finns stora löneskillnader mellan etniska grupper samt mellan kvinnor och
män. Enligt FN:s utvecklingsfonds(UNDP) Human Development Index 2006
är kvinnors lön i Ecuador i genomsnitt 55 procent av mannens, medan EU
uppger att det rör sig om runt 70 procents skillnad.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsosektorn i Ecuador lider av stora brister, och president Correa förklarade
undantagstillstånd för hälsosektorn i mars 2007 för att på så vis hantera
hälsosituationen. Correa har flera gånger uttryckt sig i starka ordalag om den
oacceptabla hälsosituationen och har lovat att förbättra tillgång och kvalitet.
När FN:s särskilde rapportör för hälsa besökte Ecuador i maj 2007 mötte han
en stark oro bland många frivilligorganisationer som vittnade om bristande
tillgång till hälsa för många samhällsgrupper, särskilt urfolk, afroecuadorianer,
flyktingar, internflyktingar och fattiga. En reform av hälsosystemet har länge
diskuterats. Idag finns en starkare opinion och flera krav på reformer än

tidigare, och befolkningen har fått en allt klarare uppfattning om hälsa som en
fundamental rättighet.
Ecuadors utgifter för hälsosektorn utgör 7,2 procent av statsbudgeten eller 1,4
procent av BNP. Den del av statsbudgeten som läggs på hälsa har ökat stadigt
sedan 2000, vilket även gäller som del av BNP med undantag för 2006.
Hälsoministeriet beslutade 2007 att eliminera avgiften för hälsorådgivning.
Undersökningar visar en negativ trend vad gäller antalet personer smittade av
hiv och aids. Enligt FN:s program för HIV/Aids-insatser (UNAIDS)
uppskattar att cirka 23 000 personer lever med hiv i Ecuador men bara 42
procent av de smittade har tillgång till behandling. Den största delen av arbetet
mot hiv/aids finansieras av internationellt bistånd. En nationell strategi för
åtgärder mot hiv/aids formulerades under 2006-2007 och utgifterna på
området har ökat sedan år 2005.
Förväntad medellivslängd i Ecuador är enligt WHO 70 år för män och 75 år
för kvinnor. Runt 18 procent av barn under fem år lider av undernäring, vilket
enligt Ecuadors millenniemålsrapport 2007 innebär en förbättring sedan år
2004. I vissa regioner är över 35 procent av barnen under fem år kroniskt
undernärda. Även övervikt och fetma är hälsoproblem i Ecuador.
Världsbanken menar att samexistensen av överviktiga mödrar och underviktiga
barn visar två sidor av samma mynt som konsekvenserna av näringsproblemen
i landet. Regeringen har implementerat olika program och fonder för att
bekämpa undernäringen bland barn.
Besprutningen med kemikalier av kokafält i gränslandet mellan Ecuador och
Colombia har enligt FN:s särskilde rapportör för hälsa och Ecuadors
ombudsman lett till fysiska som psykiska hälsoskador för befolkningen. Urfolk
är särskilt drabbade. Dricksvatten och odlingar rapporteras ha blivit förgiftade
och befolkningen vittnar om utbrott av hudsjukdomar och andra besvär i
samband med besprutningen. Ecuador har försökt pressa Colombia med
rättsliga medel för att besprutningarna ska upphöra.

12. Rätten till utbildning
Enligt konstitutionen har alla barn rätt till grundläggande utbildning vilket
motsvarar nio års skolgång. Brist på skolor i landsbygdssamhällen och
kostnaden för böcker och uniformer gör att rättigheten inte uppfylls för alla
barn. Omkring 90 procent av barnen i Ecuador började grundskolan 2006,
men endast 47,7 procent avslutar grundutbildningen enligt Ecuadors
millenniemålsrapport för 2007. Rapporten uppger att antalet barn som börjar
skolan har ökat med sju procent under det senaste decenniet och att även
antalet barn som avslutar grundskolan har ökat under senare år. Sex av tio barn
från urbana områden avslutar grundskoleutbildningen, i jämförelse med endast
två av tio på landsbygden. En positiv utveckling är tydligt märkbar vad gäller
kvinnors utbildningsnivå. I grund- och gymnasieutbildningen finns marginella
skillnader med överrepresentation av män i vissa regioner medan för högre
utbildning är kvinnor klart överrepresenterade.
Mest resurser satsas på utbildning i de större städerna, både i fråga om
läromedel och kompetenta lärare. Minst resurser satsas på landsbygd och i
synnerhet i bergsområdena där andelen urfolk är hög och utbildningsnivån låg.
Analfabetismen i Ecuador har minskat men det finns oro att denna positiva
utveckling ska komma av sig. Världsbanken och UNDP rapporterar att
analfabetismen uppgick till cirka 9 procent 2006, men på landsbygden och i
bergsområdena kan den vara så hög som 25 procent. Kvinnor är analfabeter i
högre grad än män. Regeringen tillhandahåller inte alltid tvåspråkig utbildning
för urfolken.
Konstitutionen fastslår att 30 procent av statsbudgeten skall gå till
utbildningssektorn men i praktiken går enligt Ecuadors centralbank endast 16,4
procent till utbildning. Mätt i BNP används 3,1 procent till utbildningssektorn
och regeringen planerar att höja det till 4 procent av BNP 2008. President
Correa deklarerade undantagstillstånd för utbildningssektorn i mars 2007 för
att kunna använda statliga resurser som egentligen varit öronmärkta för andra
ändamål. Målet med ingripandet var att förbättra skolornas infrastruktur
genom till exempel reparationer och materiell utrustning. I statsbudgeten för
2007 var utbildning den sektor vars budget ökade mest. Utbildningsministeriet

har bland annat program som förser fattiga barn med gratis skollitteratur och
gratis skoluniformer. Avsaknaden av möjligheter till utbildning för många
fattiga barn och ungdomar är en av de främsta orsakerna till de ihållande
sociala och ekonomiska ojämlikheterna i Ecuador.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Fattigdomen är utbredd i Ecuador. Trots att situationen har förbättrats sedan
den ekonomiska krisen i början av 2000-talet har enligt FN strax över halva
befolkningen idag inte sina basbehov tillfredsställda. Enligt Ecuadors
millenniemålsrapport 2007 lever 38,3 procent i fattigdom och 12,9 procent i
extrem fattigdom. Dessa siffror är nästan samma som för 10 år sedan. Den
enskilda organisationen CEDHU uppger dock att runt 70 procent av
befolkningen lever i fattigdom.
De ekonomiska ojämlikheterna är höga i Ecuador och enligt CEDHU äger den
10 procent rikaste andelen av befolkningen 80 procent av landets rikedomar.
Gini-koefficienten (ett index på ekonomisk ojämlikhet där 0 representerar total
jämlikhet) är 0,53 för Ecuador, vilket kan jämföras med Sveriges som är 0,25.
Ojämlikheten har ökat under de senaste 10 åren, och trenden verkar hålla i sig
då det inte existerar effektiva mekanismer som förhindrar den strukturella
ojämlikheten. Correa vann presidentvalet 2006 med löften om att införliva en
”medborgarrevolution” och refererar till landets ”sociala skuld” till den stora
andelen ecuadorianer som är i desperat behov av förbättrade levnadsvillkor. De
sociala utgifterna ökades med 15 procent 2007 och omfördelning av resurser
såsom land är viktiga delar av den nya regeringens politik.
Ungefär hälften av befolkningen hade 2006 tillgång till rinnande vatten och
avlopp i hemmet. Skillnaden mellan stad och land är anmärkningsvärd då
endast 14 procent av befolkningen på landsbygden har tillgång till det statliga
vattensystemet, till skillnad från 66 procent i städerna enligt Ecuadors
millenniemålsrapport 2007. Trångboddhet är ytterligare ett problem som en
stor del av befolkningen lider av, och totalt finns ett underskott på omkring 1,1
miljoner bostäder enligt bostadsministeriet. Problemen är som mest utbredda
bland urfolk och afroecuadorianer.

14. Kvinnors rättigheter
På jämställdhetsområdet har ett antal institutionella och rättsliga framsteg
gjorts sedan 1998 års författning antogs. De institutionella garantierna är goda
och kompletteras med ett antal nationella planer med könsperspektiv. En
särskild ombudsman för kvinnor har tillsatts och ett statligt råd för
kvinnofrågor (CONAMU) har upprättats liksom en kvinno- och
familjekommission i kongressen och en särskild ombudsman för kvinnor.
Attityden gentemot kvinnans roll i samhället håller på att förändras och det blir
allt vanligare att se kvinnor på viktiga positioner. Det finns dock klara
ojämlikheter mellan kvinnors och mäns tillgång till resurser, makt och
möjligheter till deltagande i det ekonomiska och politiska livet. EU menar att
det område där kvinnor mest exkluderas är på arbetsplatsen. År 2006 saknade
70 procent av kvinnorna egen inkomst enligt Ecuadors millenniemålsrapport
2007.
Ecuador är ett ursprungs-, transit- och destinationsland för människohandel.
Kvinnor och barn säljs för att utnyttjas sexuellt och för tvångsarbete.
Människohandel inom landets gränser är vanligast men kvinnor säljs även till
utlandet. Kvinnor köps även utifrån för att utnyttjas i Ecuador. Den
colombianska konflikten har genererat en boom av människohandel vid
gränsen och FN rapporterar om en alarmerande hög sexuell exploatering av
kvinnor, tonåringar och barn samt människohandel i syfte att leverera
arbetskraft till de illegala kokafälten på den colombianska sidan om gränsen.
Den ecuadorianska regeringen har vidtagit åtgärder för att komma åt och
straffa förbrytare, skydda offren och förebygga människohandel
Statistik om våld mot kvinnor visar höga siffror som inte har kunnat reducerats
de senare åren. CONAMU beräknar att 42 procent av den kvinnliga
befolkningen har utsatts för någon typ av våld. Antalet anmälningar har ökat
och uppgick 2006 till 60 860 enligt CONAMU. Denna siffra uppges i Ecuadors
millenniemålsrapport motsvarar endast 4 procent av det totala våldet mot
kvinnor. Kvinnor från urfolk samt lågutbildade kvinnor är de som uppger sig
vara mest utsatta.

15. Barnens rättigheter
Barn och ungdomars rättigheter i Ecuador skyddas av en särskild lag för
minderåriga (El Código de la Niñez y Adolescencia). Ecuador har även
utarbetat en nationell plan och det finns 70 ombudsmän för barn på kommunal
nivå. Genom studier av barn och ungdomars situation har medvetenheten ökat
och nya politiska strategier har utarbetats. Ecuador samarbetar även med
internationella organisationer såsom internationella arbetsorganisationen (ILO)
för att bekämpa barnarbete och främja utbildning, men som påpekas av bland
andra EU-kommissionen så är åtgärderna på området inte tillräckliga givet
situationen.
Det förekommer att barn faller offer för människohandel och köps och säljs
för att utnyttjas sexuellt främst från kust- och gränsområden till urbana center,
men även till grannländerna och Europa. Resurserna och åtgärderna för arbete
mot människohandel har ökat. Organisationen Latin American and Caribbean
Committee for the Defense of Human Rights (CLADEM) uppmärksammade
2007 Ecuadors ansträngningar inom området, men uttryckte samtidigt oro över
det höga antalet barn som utnyttjas sexuellt för kommersiella syften och anser
att den ecuadorianska staten inte har vidtagit tillräckliga åtgärder.
EUkommissionen och CLADEM uttryckte också oro över den höga nivån av
våld och sexuella övergrepp i hemmet som ecuadorianska barn utsätts för och
anser att det saknas en definierad politik på området.
Barnarbete är vanligt förekommande i Ecuador. Enligt Ecuadors statistiska
centralbyrå INEC så arbetar ca 660 000 barn i åldern 5-17 år i Ecuador, och 25
procent av dessa är mellan 5 och 11 år. Den största delen av barnarbetet har
traditionellt sett skett inom jordbrukssektorn men idag syns alltmer barnarbete
i städerna. CLADEM menar att barn från urfolk är särskilt utsatta då de ofta
måste arbeta inom jordbrukssektorn från 4 års ålder.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt ursprungsfolk
Det finns 14 officiellt erkända urfolk i Ecuador. Det finns inga säkra uppgifter
om hur stor andel av befolkningen som tillhör urfolk, men Ecuadors statistiska

centralbyrå (INEC) och UNDP uppskattar att de utgör 7-8 procent. Ecuador
är enligt konstitutionen ett multikulturellt och mångetniskt land och den
ecuadorianska staten har etablerat en rad institutioner för främjandet av
urfolkens rättigheter. Urfolken erkänns rätten att kollektivt äga land och i vissa
fall utöva traditionell rättspraxis samt rådfrågas innan naturtillgångar i områden
bebodda av urfolk exploateras. Ecuador röstade ja när FN:s generalförsamlings
antog deklarationen om urfolkens rättigheter 2007.
Urfolken lever generellt sett under betydligt sämre villkor än resten av
befolkningen. Andelen urfolk som lever i extrem fattigdom är nästan dubbelt
så stor som för den totala befolkningen och de har sämre tillgång till den
offentliga sektorns service såsom utbildning och hälsa än genomsnittet.
Urfolkens kollektiva rättigheter i konstitutionen har inte införlivats i övrig
lagstiftning, vilket skapar konflikter mellan nationell lag och urfolkens
traditionella rättspraxis. Högsta domstolen vittnar om flertalet fall där
domstolarna dömer i fall som redan avgjorts i urfolkens rättsystem, vilket
illustrerar behovet av att göra de två rättsordningarna förenliga. Politiskt har
urfolken försvagats under senare år och har nu 6 platser i kongressen till
skillnad från 10 före valen 2006. Urfolk finns även representerade i olika
regionala församlingar och statliga sektorer och i den konstituerande
församling som ska formulera den nya konstitutionen.
Viktiga framsteg har gjorts i erkännandet av urfolkens rätt till territorier och
olika urfolksgrupper har tilldelats land av regeringen. I november 2007 antogs
en lag som ökar tilldelningen av vinster från oljeutvinning till urfolk i
Amazonasregionen. Lagen om landrättigheter ignoreras dock i praktiken av en
del företag. Exploateringen av naturresurser hotar urfolkens rätt till liv och
hälsa, särskilt i Amazonasområdet, och enligt FN kan vissa urfolk riskera att
utrotas till följd av exploateringen. Oljeutvinning liksom utvinning av palmolja
och träindustrin är omdiskuterade aktiviteter som har engagerat många urfolk
och organisationer. Staten tar inte sitt fulla ansvar för att skydda urfolken, och
fall av tvångsförflyttning, förföljelse, tortyr, förnedrande behandling och
godtyckliga anhållningar av ledare för proteströrelser förekommer. Enligt FN

finns inga uppgifter om att förövarna av dessa brott har straffats.
Afroecuadorianerna utgör omkring 3 procent av befolkningen. De har en egen
kultur och traditioner och strävar efter att bevara sina traditionella sociala
institutioner och rättspraxis. Sedan 2006 finns en lag som syftar till att skydda
afroecuadorianernas kollektiva rättigheter och ett oberoende offentligt organ
för afroecuadoriansk utvecklig, CONDAE, övervakar och främjar utvecklingen
för afroecuadorianernas rättigheter och levnadsstandard. De uppskattningsvis
600 000 afroecuadorianerna lever liksom urfolken generellt under ofördelaktiga
förhållanden och är en av de mest sårbara och marginaliserade grupperna i det
ecuadorianska samhället. Omkring 43 procent av afroecuadorianerna lever i
fattigdom och 12 procent i extrem fattigdom, enligt Ecuadors
millenniemålsrapport 2007. Det existerar en utbredd rasism mot
afroecuadorianer och de behandlas ofta nedlåtande av vita och mestiser.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning
Sexuellt umgänge mellan vuxna människor av samma kön avkriminaliserades
1997. Konstitutionen garanterar skydd mot diskriminering på grund av sexuell
läggning.. Ecuador medger dock i en rapport till FN:s tortyrkommitté att
medvetenheten om personers rätt till sin egen sexualitet behöver stärkas i
landet. Ansträngningar görs och det finns hopp om att homo- bi- och
transpersoners (HBT) rättigheter kommer att förstärkas i den nya
konstitutionen. Människorättsförsvarare uttrycker dock oro för att reformerna
inte blir tillräckliga.
Den nationella människorättsorganisationen INREDH och tidningen
QuitoGay menar att den samhälleliga acceptansen för HBT-personer har ökat
men att kränkningar av dessa personers rättigheter förekommer fortfarande.
Transpersoner är särskilt utsatta. Trots skyddet i lagen utsätts HBT-personer
för sporadiska trakasserier, oftast med straffrihet som följd. Inom polisstyrkan
existerar utbredd homofobi, vilket leder till övergrepp mot HBT-personer. Få
fall av brott mot dessa grupper blir uppklarade. Fall har rapporterats och även
anmälts till myndigheterna där militärer och poliser anklagas för fysiska, verbala
och även sexuella övergrepp. Vissa har även utsatts för dödshot och under

förevändningen att det finns risk för aids tvingats genomgå hiv-test.
18. Flyktingars rättigheter
Rätten att söka asyl fastslås i Ecuadors författning. Historiskt sett har Ecuador
haft en generös hållning till flyktingar från grannländer, vilket påpekas av FN:s
flyktingorgan (UNHCR) som sedan år 2000 har ett centralt och tre fältkontor i
landet.
Besprutningen av kokafält och närvaron av illegala väpnade grupper vid
gränsen till Colombia har lett till att hundratals familjer, särskilt urfolk, har
drivits bort från sina hem som internflyktingar. Den colombianska konflikten
skapar flyktingströmmar från Colombia till Ecuador, vilket följs med oro av
ecuadorianska myndigheter. Colombianerna utgör 90 procent av flyktingarna.
Colombianer är utsatta för rasism och diskriminering i Ecuador och svartmålas
ofta i medierna vilket ytterligare förvärrar deras utsatthet.
Enligt UNHCR är Ecuador det land med flest flyktingar i regionen.
Enligt statistik från ecuadorianska utrikesministeriet har över 45 000 personer
sökt asyl i Ecuador under åren 2000-2006 och av dessa har cirka 30 procent
erhållit flyktingstatus. De flesta flyktingar undviker att ge sig till känna för
myndigheterna och UNHCR av rädsla för att deporteras och blir därför utan
lagligt skydd och rättigheter i Ecuador. Antalet flyktingar som är i behov av
internationellt skydd uppskattas av UNHCR vara 250 000.
Mottagarsystemet för flyktingar gör det svårt för dessa att kräva sin rätt och
dessutom är många omedvetna om sina rättigheter och om hur asylprocessen
fungerar. Det största administrativa hindret för asylsökande är kravet på att
kunna identifiera sig. År 2004 infördes restriktioner i flyktinglagen i form av
krav på presentation av registerutdrag från straffregistret i hemlandet, id-kort
och andinskt migrationskort, vilket har inskränkt rätten att söka asyl. UNHCR
har kritiserat detta krav som ett brott mot flyktingkonventionen från 1951.
Polisen och andra myndigheter har inte tillräcklig kunskap om den lagliga
betydelsen av temporära asylkort och flyktingvisum vilket leder till
diskriminering. Asylsökande har inte rätt att arbeta under asylprocessen, vilket

ofta är en mycket utdragen period, och majoriteten arbetar därför inom den
informella sektorn.
Enligt UNHCR lever hälften av alla flyktingar i extrem fattigdom och 75
procent i fattigdom. Legala som illegala flyktingar har rätt att utnyttja den
allmänna hälso- och sjukvården i Ecuador, men denna rättighet begränsas
avsevärt av flyktingarnas ekonomiska situation. Samma sak gäller för
utbildningssektorn vars tillgång har ökat något sedan Ecuador efter
påtryckningar har avlägsnat kravet på dokumentationshandlingar för flyktingar.
Tillgången till sjukvård och skolor är dock mycket knapp i marginaliserade
områden där flyktingar ofta lever.
Flyktingarnas främsta orosmoment är rädslan för förföljelse av illegala väpnade
grupper, våld och sexuella övergrepp samt deportering. Polis och militär
utsätter enligt UNHCR flyktingar för hot och förnedring och det rapporteras
även om fall av godtycklig deportering och sexuellt utnyttjande av kvinnor och
unga flickor. Många flyktingar prostituerar sig för att överleva.
”Plan Ecuador” är en utvecklingsplan som den ecuadorianska regeringen
lanserat med syfte att förbättra integrationen och levnadsstandarden för
colombianska flyktingar i Ecuador, och regeringen samarbetar med UNHCR i
ett antal program för att komma till rätta med flyktingproblematiken.
19. Funktionshindrades rättigheter
Konstitutionen erkänner funktionshindrades rättigheter och Ecuador har
ratificerat den Interamerikanska konventionen om elimineringen av alla former
av diskriminering av funktionshindrade. I mars 2007 undertecknade Ecuador
FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter samt det fakultativa
protokollet, men de har vid slutet av år 2007 ännu inte ratificerats.
Diskriminering på grund av funktionshinder är förbjudet enligt lag.
Myndigheterna har dock haft svårt att genomföra dessa åtaganden på grund av
bristande resurser och uppföljningsmekanismer. Den första handlingsplanen
för funktionshindrades rättigheter utarbetades 1991. Denna ersattes med en ny

plan 2003 som skall gälla under tio år.
Det nationella rådet för funktionshindrade (CONADIS) är ett oberoende
offentligt organ som verkar för funktionshindrades rättigheter i Ecuador.
Enligt CONADIS är 13 procent av befolkningen på något sätt
funktionshindrade.
Många funktionshindrade saknar möjlighet att rösta, trots att lagen säger att
staten är skyldig att erbjuda denna möjlighet. Begränsningarna i rösträtten
beror delvis på otillgängliga vallokaler och avsaknad av transportmedel. Det
finns funktionshindrade som övergivits av sina släktingar och då ofta saknar
identitetshandlingar och därmed inte erkänns medborgerliga rättigheter såsom
rösträtten. Enligt lag skall landets byggnader vara tillgängliga även för
funktionshindrade personer. Detta efterlevs dock inte i praktiken. Offentliga
transportmedel är i regel inte heller anpassade för funktionshindrade.
Den ecuadorianska konstitutionen och den nationella handlingsplanen för
mänskliga rättigheter garanterar tillgången till arbete för funktionshindrade.
Majoriteten av de funktionshindrade är dock antingen arbetslösa eller
undersysselsatta och de allra flesta är beroende av sin familj för försörjning. De
största hindren för funktionshindrades sysselsättning är arbetsplatsers bristande
tillgänglighet, underskattning av funktionshindrades möjligheter att arbeta samt
undermålig utbildning eller arbetsträning. Arbetslagen anger att statliga och
privata företag med över 25 anställda skall anställa minst en funktionshindrad
person. Lagen efterföljs dock knappt och kan dessutom kringgås genom
upprättandet av filialer. Ecuadors arbetsmarknadsminister påbörjades ett
kontrollprojekt 2007 med syfte att uppfylla lagen i praktiken.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Flera nationella och internationella MR- organisationer verkar i Ecuador och
dessa publicerar ofta regeringskritiskt material. Det finns en kontinuerlig och
öppen dialog mellan regeringen och de frivilligorganisationer som stödjer
denna, medan dialogen med regeringskritiska frivilligorganisationer är mindre

bra. Flera av regeringens ministrar har en bakgrund inom frivilligorganisationer
och MR-organisationer, men regeringens mest centrala förespråkare för
mänskliga rättigheter avsattes i slutet av året.
Ecuadors ombudsman för mänskliga rättigheter har under det senaste året
noterat en ökning av hot mot MR-försvarare, särskilt i områden med mineraler
och olja där hoten motiveras av ekonomiska intressen. EU-kommissionen
rapporterar också om en ökning av trakasserier och hot som en följd av
frivilligorganisationernas ökade synlighet och arbete för mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
FN-systemet finns på plats med kontor, bland annat UNDP, UNIFEM,
UNICEF och UNHCR. Sedan 2007 finns en officiell FN-representant för
mänskliga rättigheter i Ecuador, dock inget landkontor för OHCHR.
OAS har ett landkontor i Ecuador. EU har projekt i landet i samarbete med
olika frivilligorganisationer. Sverige ger också stöd till främjandet av mänskliga
rättigheter Ecuador via svenska enskilda organisationer verksamma i landet,
samt via FN och EU.

Mänskliga rättigheter i Peru 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den viktigaste frågan för mänskliga rättigheter i Peru enligt de organisationer
som arbetar med mänskliga rättigheter är uppföljningen av Sannings- och
Försoningskommissionens rekommendationer som lades fram år 2003 . Bland
annat lyfts frågan fram av CNDDHH (Nationella samordningsorganisationen
för mänskliga rättigheter, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos), en
sammanslutning av 67 MR-organisationer. Den rekommendation som har
kommit längst rör ersättning till offer och deras familjer.
Under året har regeringsförslaget om att utöka dödstraffet skrinlagts. Det
förslag som syftade till registrerings- och redovisningsplikt för icke-statliga
organisationer blev delvis förklarat icke förenligt med grundlagen och i slutet
av året utlämnades ex-presidenten Alberto Fujimori från Chile för att ställas
inför rätta på sju åtalspunkter om korruption och brott mot de mänskliga
rättigheterna. Den första domen mot Fujimori föll den 11 december och
kommer troligen att överklagas.
Polis och militär står under civil kontroll men beskylls inte sällan för tortyr och
misshandel. Häktningstiderna kan vara långa, fängelserna är nedgångna och
överfulla. Representanter för mänskliga rättighetsorganisationer, vittnen,
försvarsadvokater, åklagare och domare i rättegångar där kränkningar av
mänskliga rättigheter har påtalats har utsatts för hot. Våld mot kvinnor och
barn, människohandel och diskriminering av funktionshindrade fortsätter att
vara allvarliga problem. Barnarbete är vanligt förekommande, framför allt på
landsbygden. Urfolk är i betydande avseenden marginaliserad. Landets
inkomstfördelning är mycket sned.

I december 2005 trädde landets MR-plan (Plan Nacional de Derechos Humanos)
i kraft. Den utarbetades under ledning av justitieministeriet (Consejo Nacional
de Derechos Humanos, CNDH) med ett brett deltagande av både den statliga
sektorn men framför allt organisationer från det civila samhället.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Peru har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt. Det fakultativa protokollet om
avskaffande av dödsstraffet har varken undertecknats eller ratificerats
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffande av alla slags former av diskriminering
mot kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW), samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) ,samt de fakultativa protokollet om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi respektive barn i väpnade
konflikter
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter, samt det
fakultativa protokollet om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt det fakultativa

protokollet om förebyggande av tortyr
−
Peru har signerat men inte ratificerat konventionen om rättigheter för personer
med funktionshinder, Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of
All Persons from Enforced Disappearances, har varken undertecknats eller
ratificerats.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Den nationella samlingsorganisationen på MR-området, Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos (CNDDHH), som företräder 67 -organisationer för
mänskliga rättigheter, har inga uppgifter i år om några av statsmakten
sanktionerade politiska mord, avrättningar eller försvinnanden.
Enligt Kommissionen för mänskliga rättigheter (Comisión de Derechos
Humanos - COMISEDH ), som handlägger tortyrfall är tortyr och misshandel ett
av de vanligaste brotten mot mänskliga rättigheter i dagens Peru. Brotten utförs
främst av polis, militär och fängelsepersonal. COMISEDH anser även att
utövandet av dessa brott förstärks genom att det existerar diverse mekanismer
för straffrihet vilka i sin tur medför att de personer som utsätts för tortyr
förhindras att uppnå rättvisa.
Kommissionen för mänskliga rättigheter COMISEDH, presenterade i augusti
2007 en rapport till FN:s kommitté mot tortyr. Även ombudsmannaämbetet
(Defensoría del pueblo) registrerar tortyrfall och rapporterar i december 2007
om 139 fall under en ettårsperiod (augusti 2006 till september 2007) varav tre
fjärdedelar tillskrivs polisväsendet och en fjärdedel tillskrivs militära styrkor.
COMISEDH har under 2007 handlagt tio fall av tortyr med femton offer.
Sedan 1998, då tortyr kriminaliserades i lag, har endast sju domar i tortyrmål
avkunnats av Högsta domstolen.
Ett allvarligt problem är situationen i landets fängelser, som överlag är
nedgångna och överbelagda. Enligt kriminalvårdsstyrelsen är
överbeläggningen i genomsnitt drygt trettio procent. Särskilt notoriskt är

fängelset Lurigancho i Lima. Det byggdes för 1 500 - 2 000 interner men det
finns uppgifter om att det har hyst ända upp till 8 000 personer.
Häktningstiderna i fängelserna är långa - CNDDHH beräknar att upp till 9500
personer har suttit ett år eller mer i fängelse utan dom. Av dessa har nästan 200
personer suttit i fängelse i över tio år utan dom.
Kommissionen för mänskliga rättigheter (COMISEDH) gjorde för ett år
sedan bedömningen att antalet oskyldigt dömda kan uppgå till ungefär 2 000
personer. En arbetsgrupp har tillsatts för att se över dessa ärenden.
Beslut har tagits om att förbättra fängelsesituationen. Det skall ske genom att
dels bygga nya fängelser, dels bygga ut de befintliga. Programmet innehåller
dessutom förbättringar av rehabiliteringsinsatserna och alternativ till fängelse
som påföljd.
4. Dödsstraff
Enligt konstitutionen från 1993 kan dödsstraff utmätas för landsförräderi
under krigstillstånd och för allvarliga terroristbrott, men det var länge sedan det
tillämpades. Ledaren för Sendero Luminoso Abimael Guzmán liksom ledare
för narkotikakarteller som samarbetar med terroristorganisationer, har istället
dömts till livstids fängelse.
Dödsstraffsfrågan aktualiserades under 2006 då den nyvalde presidenten Alan
Garcia samt även ett par parlamentariker presenterade totalt tre olika
lagförslag om att applicera dödstraff i fall där barn dött till följd av sexuella
övergrepp. Förslaget vållade stor debatt. Dessa förslag har inte haft framgång
och är för tillfället inte under behandling. Ytterligare ett lagförslag om effektivt
genomförande av dödsstraff för grova terroristbrott presenterades av
presidenten i november 2006. Detta bordlades i början på 2007. EU har under
perioden gjort flera uttalanden och uppvaktningar mot förslagen.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Inga utrikes eller inrikes reserestriktioner förekommer, förutom för personer

som avvaktar rättegång eller är villkorligt frigivna eller belagts med reseförbud.
Det är relativt lätt att skaffa pass; handläggningstiden är oftast endast en dag.
Peruanska medborgare kan resa till vissa av grannländerna (inom Andinska
gemenskapen, CAN) med enbart sin nationella identitetshandling.

centralt kontor, tre distriktskontor i Lima, 24 regionala kontor runt om i landet,
8 mindre mottagningsmoduler runt om i landet samt equipos itinerantes
(kringresande team). Det arbetar för nuvarande 670 personer på
ombudsmannaämbetets olika kontor.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna är i princip oberoende gentemot den verkställande och den
lagstiftande makten. Fortfarande finns det dock ett antal domare som enligt
lokala källor tillsatts på politiska grunder, vilket undergrävt tron på
domstolarnas oberoende. Generellt sätt råder det ingen skillnad mellan
kvinnors och mäns tillgång till rättsväsendet.

Under 2006 tog ombudsmannaämbetet emot 85 658 anmälningar av olika slag.
Flest frågor och klagomål gällde det statliga pensionsinstitutet, därnäst kom
utbildningsväsendet, polisen, hälsovården och domstolarna.
Ombudsmannaämbetet har även informerat att ett stort antal av de offer/släkt
till offren som är inbegripna i de nu 30 pågående rättsfallen från terroristtiden
saknar rättsligt stöd. Av de 605 offren/släkt har 322 gratis stöd från
organisationer för mänskliga rättigheter medan 31 har kunnat anlita privata
advokater och 252 personer inte har fått något rättsligt stöd alls
(ombudsmannaämbetet, Defensoría del Pueblo 2007).

Ett av regeringens prioriterade mål är en reform av det ineffektiva och
långsamma rättsväsendet och har som mål att decentralisera straffsystemet.
Den förra regeringen har utfärdat en rad förordningar som bland annat innebär
att alla domar för landsförräderi som utdömts av militära domstolar skall
annulleras och omprövas av civila domstolar. Alla livstidsdomar skall
omprövas efter 35 år.
CNDDHH har slagit larm om hot mot organisationer för mänskliga
rättigheters representanter samt mot vittnen, advokater, åklagare och domare i
ärenden angående mänskliga rättigheter. Även ordföranden i Sannings- och
försoningskommissionen har hotats. Enligt kommissionen har 89 sådana fall
av hot registrerats under 2006.
Rätten till fri och offentlig rättegång respekteras i princip, men ofta saknas
försvarsadvokater eller offentliga försvarare för de åtalade, vilket bidrar till att
allmänheten enligt lokala källor har lågt förtroende för rättsväsendet.
Det offentliga ombudsmannaämbetet åtnjuter stor prestige och allmänt stöd. I
oktober 2005 valdes den första kvinnliga ombudsmannen. Arbetet är uppdelat
på ärenden rörande mänskliga rättigheter, frågor inom offentlig förvaltning och
frågor som rör samhällsservice. Ombudsmannaämbetet har förutom ett

Som motvikt till den nya regeringens lagstadgande av rättsligt försvar till
åtalade militärer (genom en presidentförordning) föreslår
ombudsmannaämbetet skapandet av en specialinstans inom justitieministeriet
för rättsligt stöd till offren och deras familjemedlemmar som utsatts för brott
mot mänskliga rättigheter.
7. Straffrihet
En amnestilag från 1995 har lett till att många som dessförinnan begått grova
brott mot de mänskliga rättigheterna fortfarande går fria. Sannings- och
försoningskommissionen (Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR) pekade i
sin slutrapport 2003 framför allt ut gerillaorganisationen Sendero Luminoso samt
militär och polis som ansvariga för de ungefär 70 000 dödade och försvunna
mellan åren 1980 och 2000. Två tredjedelar av offren tillhörde den
quechuatalande befolkningen och nära hälften av dessa var fattiga bönder från
Ayacuchoregionen i södra Peru. Sannings- och försoningskommissionen har
överlämnat uppgifter om ett antal brott till riksåklagaren med begäran att
myndigheterna tar upp dessa fall.
Tre år efter slutrapportens överlämnande har tjugotre av de däri rapporterade

fyrtiosju fallen kommit till domstol. Resterande tjugofyra fall är fortfarande
under förundersökningar hos åklagare. Även ombudsmannaämbetet har
presenterat ytterligare tolv fall och totalt har fram till november 2007 av de
totalt femtionio fallen så har sju fall fått dom, varav endast i ett fall de åtalade
frikändes. Av de sju fallen är dock hittills endast i tre fall domen genomförd
och resten har överklagats. Därmed har hittills nitton personer blivit dömda för
brott mot mänskliga rättigheter. Av dessa var tio militärer, fem var poliser, tre
medlemmar i självförsvarskommitteér och en medlem i Sendero Luminoso
(ombudsmannaämbetet, Defensoría del Pueblo, 2007).

gällande brott mot mänskliga rättigheter gäller morden i Cantuta och Barrio Alto
där 25 personer miste livet samt inblandning i påtvingade försvinnanden, samt
tortyr och mord som utfördes av specialstyrkor i militären (caso sótanos SIE) .
Den 11 december 2007 fälldes Alberto Fujimori i det första fallet och dömdes till
sex års fängelse. Fujimori förväntas överklaga domen.

En av de viktigaste uppgifterna för samtliga aktörer på mänskliga
rättigheterområdet i Peru anses idag vara uppföljningen av Sannings- och
försoningskommissionens slutsatser och rekommendationer: skipande av
rättvisa, gottgörelse till offer eller dessas familjer samt genomgripande reformer
av framförallt rätts- och utbildningsväsendet.

Mediautbudet är mycket stort såväl när det gäller tidningar och tidskrifter som i
fråga om radio- och TV-kanaler. Samtliga är privatägda utom en dagstidning,
en TV-kanal och två radiostationer. Media finansieras helt av reklam, och
regeringen är en stor annonsör. I många tidningar förekommer mot regeringen
kritiska artiklar. Journalistförbundet har 5 000 medlemmar och ansvarar bland
annat för etiska frågor inom journalistiken. I Peru utexamineras ungefär 2 000
journalister per år, vilket leder till ett stort överskott och en svår
arbetsmarknadssituation. Det förekommer anonyma hot och även aggressioner
mot journalister. Under 2006 registrerades 133 fall hos det peruanska
journalistförbundet OFIP (Oficina de Derechos Humanos del Periodista)

Straffriheten är enligt lokala källor utbredd och förekommer inte endast när det
gäller våldshandlingar utan även när det gäller illegala aktiviteter såsom
korruption. En enkät genomförd av den chilenska tidningen El Mercurio år
2006 visade att endast tolv procent av de tillfrågade peruanerna hyste
förtroende för rättvisan i landet. Det är en allmän uppfattning att de väpnade
styrkorna agerade under straffrihet i det så kallade kriget mot terrorismen.
Perus tidigare president Alberto Fujimori som levt i självvald exil i Japan
(Fujimori har även japanskt medborgarskap) greps i Chile i november 2006.
Han lämnades ut till Peru i september 2007 och ställs inför rätta för fem
åtalspunkter relaterade till korruption och två åtalspunkter relaterade till brott
mot de mänskliga rättigheterna. Åtalspunkterna för korruption gäller
betalningar till kongressledamöter för att få dem att bli medlemmar i
regeringspartiet (caso congresistas tránsfugas), maktmissbruk (illegal
genomsökning av presidentrådgivaren/spionchefen Montesinos hem - caso
Allanimento), telefonavlyssning (caso interceptación téléfonica), förskingring
(caso Tractores chinos - Medios de Comunicación) och användandet av statliga
resurser åt sin presidentrådgivare Montesinos (caso 15 millones). Åtalspunkterna

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och mediafrihet finns inskriven i Perus grundlag och respekteras
generellt av myndigheterna.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Peru är en demokrati med sinsemellan oberoende verkställande, lagstiftande
och dömande makt. Presidenten väljs vart femte år.
I juli 2006 tillträdde Alan Garcia, ledare för partiet Alianza Popular
Revolucionaria Americana (APRA). Han vann över Ollanta Humala och hans
koalition Unión por el Perú som dock blev största parti i kongressen (45 mandat
– samtidigt som det har splittrats efter valet). Andra större oppositionspartier i
kongressen är Alianza por el Futuro (skapat av förre presidenten Fujimori med
13 mandat) och Unidad Nacional, som leds av presidentkandidaten Lourdes
Flores Nano (17 mandat).
I regeringsförklaringen i juli 2006 koncentrerade sig Alan Garcia till stor del på

finansiell stabilitet och ökade sociala utgifter. Sannings- och
försoningskommissionens slutsatser och rekommendationer om mänskliga
rättigheter och straffrihetsfrågan fanns inte med i deklarationen. Alan Garcia
lovade dock att bekämpa korruption, stärka rättssystemet som idag är
oberoende men försvagas av korruption, förbättra tillgången till hälsovård för
den fattigaste delen av befolkningen, bekämpa analfabetismen och arbeta för
jämställdhet. Under 2007 fick dock två ministrar avgå till följd av
korruptionsanklagelser och presidenten tillsatte en ”korruptionsbekämpare”.
Peru har en enkammarkongress med 120 medlemmar som väljs på fem år. I
dagsläget är 33 av parlamentsledamöterna kvinnor (27,5%). Regeringspartiet
APRA har endast 36 platser i kongressen. Den peruanska regeringen består av
16 ministrar (varav fem kvinnor). Regionala och kommunala val hålls vart
fjärde och det senaste var i november 2006.
Röstning i allmänna val är obligatorisk. Personer som är dömda till fängelse
saknar dock rösträtt.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Enligt Fria fackföreningsinternationalen har Peru genomfört positiva
förändringar på lagstiftningsområdet inom arbetsrätt och relaterade frågor.
Bland annat har en ändring skett av kraven för att bilda fackförening: i dag
krävs det 10 personer mot tidigare minst 100 personer. FFI konstaterar dock
samtidigt att hälften av den arbetsföra befolkningen arbetar inom den
informella sektorn utan något som helst rättsligt eller socialt skydd.
Den öppna arbetslösheten ligger på drygt 9 procent. Därtill kommer en
omfattande dold arbetslöshet och undersysselsättning.
Barn under 14 år får inte arbeta enligt lag. Särskilda restriktioner gäller för barn
mellan 12 och 14 år, som måste ha särskilt tillstånd och kunna kombinera
arbete med skolgång. För vissa sektorer - exempelvis industrin - är
minimiåldern för arbete högre än 14 år. I en undersökning som gjordes 2001
uppgav nästan en tredjedel av barnen i åldern 6-17 år att de arbetade. Framför

allt barn bosatta på lansbygden uppgav att de arbetade, i vissa distrikt över 50
procent. I storstäderna uppgav 6 procent att de arbetade (ILO 2001).
Majoriteten arbetar inom den informella sektorn med sysslor såsom
gatuförsäljning, hushålls- och jordbruksarbete. Flickor tar ofta anställning som
hushållshjälp. Enskilda organisationer uppskattar att 600 000 av dessa
arbetande barn är under 12 år.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Alan Garcia har utlovat förbättringar i tillgången på sjuk- och hälsovård för de
fem miljoner peruaner som idag står helt utanför systemet, bland annat genom
att förlänga arbetsdagarna för sjukhuspersonal och förbättra tillgången på
mediciner och akutvårdsplatser. Mellan olika befolkningsgrupper finns stora
ojämlikheter i tillgången till sjukvård. För de bemedlade finns en modern privat
sjukvård, som saknar motsvarighet på den statliga sidan. Det är också stor
skillnad mellan stad och landsbygd. Peru har bland de högsta siffrorna i
Latinamerika när det gäller barn- och mödradödlighet enligt CIA World Fact
Book.
Tonårsgraviditeter är ett problem i Peru. Enligt en undersökning om
folkhälsan som gjordes år 2000 hade 13 procent av tonårsflickorna mellan 15
och 19 år egna barn. Mödradödligheten vid tonårsgraviditeter är 362 per
100 000 varav en femtedel avlider till följd av osäkra aborter.
12. Rätten till utbildning
Analfabetismen för peruaner över 15 år uppgår enligt statistiska centralbyråns
senaste siffror (2005) till 11,5 procent (andelen kvinnor överväger).
Utmaningarna för Peru inom utbildningsområdet är flerfaldiga och handlar om
att minska analfabetismen, försöka säkerställa att de barn som en gång skriver
in sig i skolan också slutför sin skolgång, försöka minska de stora
ojämlikheterna inom systemet samt säkerställa kvalitet och effektivitet. Den
stora majoriteten barn i Peru har tillgång till skolutbildning, men av mycket
varierande kvalitet och starkt beroende av om man bor i stad eller på
landsbygden. De statliga skolorna har lägst anseende, även om stora satsningar

gjorts för att höja kvalitén på undervisningen. De statliga skolorna står för 89
procent av utbildningen och är i princip avgiftsfri, även om föräldrarna
fortfarande måste betala den obligatoriska avgiften till föräldraföreningen,
skolmaterial och i vissa fall även uniform. I de privata skolorna utgår dessutom
höga undervisningsavgifter.

Perus grundlag stadgar om likhet inför lagen utan diskriminering på grund av
kön. Kvinnan och mannen har formellt lika ställning i utövandet av de
medborgerliga rättigheterna. Man försöker främja kvinnors deltagande i det
politiska livet bland annat genom lagstiftning om att varje valdistrikt måste
presentera minst 30 procent kvinnliga kandidater till parlamentsvalen.

Utbildningen i Peru bedrivs i form av förskola mellan åldrarna 3 och 5 år samt
obligatorisk skolgång mellan 6 och 17 års ålder. Stora skillnader finns mellan
olika inkomstgrupperna när det gäller deltagande i utbildningssystemet. Enligt
en undersökning från 2005 gick 92,2 procent av alla barn mellan 6 och 11 år i
grundskolan, och 70 procent deltog i de högre årskurserna. Skolgången
avslutades efter i genomsnitt 9,0 år (10 år för välbeställda och 7,6 år för fattiga).
På landsbygden går barnen i genomsnitt endast 6,8 år i skolan (siffror från
INEI 2005).

En relativt aktuell folkhälsoundersökning uppgav att 42 procent av kvinnorna
någon gång hade blivit utsatta för fysiskt våld av sin partner; 16 procent angav
att det inträffat ofta (INEI). År 1993 antogs en lag för att förhindra våld inom
familjen.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Peru har idag 28,4 miljoner invånare fördelade på 31,3 procent i åldern 0-14 år,
62,6 procent i arbetsför ålder och 5,2 procent över 65 år (2006, INEI). Under
sista kvartalet 2007 genomfördes den senaste folkräkningen. Resultaten är inte
tillgängliga ännu. Den ekonomiska tillväxten är god. Den gråa och svarta
ekonomin antas dock vara minst lika stor som den formella. BNP per capita är
7 369 US-dollar.
Som i så många jämförbara länder är den sneda inkomstfördelningen mycket
iögonfallande. Mer än hälften av landets invånare beräknas leva i fattigdom,
varav 25 procent i extrem fattigdom. Den stora majoriteten av de fattiga är
bosatt på landsbygden.
Även den nya regeringen har givit hög prioritet åt att uppfylla FN:s
millenniemål, men mycket återstår ännu att göra.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter

Enligt senaste officiella uppgift (2002) deltog 45,8 procent av kvinnorna i
arbetslivet (INEI). Sju av tio arbetade inom serviceyrken, och av dem hade
hälften okvalificerade arbetsuppgifter och ofta ingen eller låg utbildning.
Medelinkomsten för de kvinnor som arbetade låg samma år cirka 40 procent
under männens medelinkomst.
Inom ombudsmannaämbetet finns en enhet som arbetar med
kvinnorättsfrågor. Kongressen har ett utskott som behandlar dessa frågor, och
justitieministeriet har en arbetsgrupp som bevakar frågor som rör kvinnor och
barn.
15. Barnets rättigheter
Peru har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter och
barnlagstiftningen är utformad därefter.
Barn upp till 14 år utgör en tredjedel av befolkningen. Det beräknas att ungefär
60 procent av dem lever i fattigdom, varav 20 procent i extrem fattigdom.
Ungefär 25 procent av alla barn under fem år lider av undernäring.
För barn är diskriminering och våld stora problem. Våld förekommer både
inom familjen, i skolan och i samhället i övrigt. Diskriminering förekommer
mot flickor, barn och ungdomar med funktionshinder, med anledning av
etnicitet, språk eller av andra orsaker. Den sexuella exploateringen av barn

uppmärksammas allt mer. De flesta övergrepp äger rum i hemmen och utförs
oftast av fadern eller av någon av familjen känd person (WHO studie över
sexuellt våld i hemmet, 2005, UNDP rapport Peru, 1999).
Kommunala ombudsmän för barn och ungdomar finns i hela landet. Vid de
totalt 1 500 lokalkontoren bistår man med familjerådgivning och tar emot
anmälningar om övergrepp mot barn.
2006 instiftades en enhet inom ombudsmannaämbetet som arbetar med barnoch
ungdomsfrågor.
Gatubarn förekommer i städerna, företrädesvis i Lima, där de beräknas vara ett
tusental enligt Rädda Barnen.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden i grundlagen. I Peru
finns flera organisationer som arbetar för att minska den existerande
diskrimineringen mot HBT-personer i samhället genom utbildning,
information och politiskt arbete. En av de mest kända HBT-organisationerna
är Movimiento Homosexual de Lima. (MHOL). Trots det lagstadgade förbudet
mot diskriminering, så är diskriminering mot HBT-personer vanligt
förekommande i Peru. MHOL registrerade under 2006 600 fall av hatbrott och
våldsamt agerande mot HBT-personer . Diskrimineringen förekommer bland
annat på arbetsmarknaden, i det offentliga rummet inom utbildningssystemet och
i hälsovården.
18 Flyktingars rättigheter
Peru har anslutit sig till 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning.

Lägsta åldern för rekrytering till landets väpnade styrkor är 17 år.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Av den totala befolkningen i Peru beräknas 45 procent tillhöra någon av
landets urfolk. Det finns totalt 120 olika minoritetsspråk; förutom spanska är
även quechua och aymara officiella språk i Peru. Grundlagen stadgar om
jämlikhet mellan alla medborgare; den förbjuder diskriminering av rasistiska
skäl, ursprung eller språk. Lag förbjuder anställningsannonser som nämner
särskild etnisk tillhörighet för anställning. Enligt nationella
samlingsorganisationen för mänskliga rättigheter, CNDDHH, är trots detta
urfolken ofta diskriminerade och är starkt överrepresenterade bland de fattiga
(CNDDHH 2006).
Den peruanska grundlagen stadgar om religionsfrihet. Det respekteras generellt
även om den katolska kyrkan har en dominerande ställning i landet. Samtliga
trosbekännelser har rätt till platser för trosutövande och utbildning av präster
och ledare. År 2003 etablerade justitieministeriet en enhet för att verka som
länk mellan ministeriet och samtliga trossamfund.

Antalet anländande flyktingar under 2004 var endast 767 personer enligt La
Comisíon Católica Peruana de Migración (den katolska kommissionen för
migration), som representerar UNHCR i Peru. Majoriteten av flyktingarna
kommer från Colombia.
Det beräknas att uppskattningsvis 4 miljoner peruaner har flyttat utomlands av
ekonomiska skäl. De bidrar med cirka 3 miljarder USD per år till 10 miljoner
familjemedlemmar i hemlandet.
19. Funktionshindrades rättigheter
En lag rörande de funktionshindrades situation antogs 1999. Lagen anger
regler på flera områden, såsom hälso- och sjukvård, utbildning och sport. Ett
nationellt råd (CONADIS) och en särskild avdelning inom
ombudsmannaämbetet för funktionshindrade tillskapades inom ramen för
enheten för mänskliga rättigheter. Rådet och dess sekretariat är underställt
MIMDES (Kvinno- och socialutvecklingsministeriet) Handikapprådets
ordförande är utnämnd av landets president. Det har lagstadgats att femton
procent av utlysta tjänster inom den offentliga sektorn skall vara reserverade
för personer med funktionshinder.

Den statliga institutionen för integration av handikappade uppskattar antalet
personer med funktionshinder till minst tio procent av befolkningen. Ungefär
tretton procent av befolkningen beräknas ha någon form av fysiskt handikapp.
Dessa är i tre fall av fyra ett resultat av yttre omständigheter, såsom olyckor.
Trots detta finns en tendens att utestänga funktionshindrade från olika delar av
samhällslivet. Ett exempel är diskrimineringen av funktionshindrade barn inom
utbildningssystemet. Enligt den senaste folkräkningen finns det ungefär 65 000
barn i skolåldern (5-19 år) som lever med någon form av funktionshinder.
Endast en tredjedel av dessa fanns dock registrerade inom skolsystemet på de
särskilda utbildningscentra som finns för handikappade.
I juni 2003 antogs en nationell plan för perioden 2003 – 2007 som syftar till
jämställdhet för funktionshindrade. Planen är mycket ambitiös och föreslår
förbättringar inom hälso- och sjukvården, utbildningssystemet,
arbetsmarknaden och bostadsmarknaden för att funktionshindrade skall
integreras på ett bättre sätt. Det finns ingen offentlig utvärdering tillgänglig. I
den nya planen som skall täcka perioden 2007-2016 har civila samhället
inbjudits att inkomma med synpunkter.
.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Peru arbetar ett stort antal organisationer för mänskliga rättigheter under fria
förhållanden. Som tidigare nämnts finns en välrenommerad samordnande
institution, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, för sextiosju av de
enskilda mänskliga rättighets-organisationerna.
Andra viktiga organisationer är kommissionen för mänskliga rättigheter
(Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH), den andinska
juristkommissionen (Comisión Andina de Juristas, CAJ), institutet för rättsligt
försvar (Instituto de Defensa Legal, IDL), biskopskommissionen för socialt
arbete (Comisión Espiscopal de Acción Social, CEAS), föreningen för mänskliga
rättigheter (Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh), och det katolska universitetets institut för demokrati och mänskliga rättigheter(Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, IDEHPUCP).

I parlamentet antogs en ändring av lagstiftningen som skulle leda till ökad
kontroll och styrning av frivilligorganisationers arbete av biståndsmyndigheten
APCI (Agencia Peruana de Cooperacion Internacional) i Peru. Lagförslaget
förklarades icke konstitutionellt av konstitutionella domstolen på fem punkter
relaterade till bland annat registreringsplikten och bötessanktioner för enskilda
organisationer i juni 2007.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
För 10 – 20 år sedan arbetade de oberoende organisationerna för mänskliga
rättigheter i ett tomrum och i politisk motvind. I dag finns i Peru en större
förståelse och avsevärt större kunskap om frågor om mänskliga rättigheter.
Denna förändring återspeglas även i mediernas förmedling av information om
mänskliga rättigheter, som dels upptar en större plats i mediebevakningen i
allmänhet, dels ofta ställer sig på samma sida som förespråkarnas för mänskliga
rättigheter. Statliga myndigheter har de senaste åren rekryterat åtskilliga
rättighets-medvetna personer från det civila samhället, vilket lett till en viss
uttunning i de enskilda organisationerna. Trots det så utgör frågor kring
mänskliga rättigheter i dag en mycket liten del av den politiska dagordningen i
Peru och organisationerna anser själva att det den senaste tiden har blivit
svårare att komma fram med sina ståndpunkter.
Såväl bilaterala givare som multilaterala organ (FN, OAS, den andinska
juristkommissionen och andra regionala organisationer) är aktiva på mänskliga
rättigheter-området i Peru. Amnesty International, Human Rights Watch och
andra internationella organisationer ger ett viktigt stöd till de inhemska
organisationernas arbete.
Huvudmålen för det svenska utvecklingssamarbetet med Peru är en ökad
demokratisk utveckling och försoning. För att uppnå dessa mål fokuseras på
ämnesområdena demokratiskt samhällsstyre (inklusive antikorruptionsinsatser)
och mänskliga rättigheter såväl som humanitärt stöd och konfliktförebyggande.
Den huvudsakliga dialogfrågan har varit uppföljningen av sannings- och
försoningskommissionens rekommendationer. Sveriges regering har i år tagit

beslutet att koncentrera utvecklingssamarbetet till färre antal länder. Peru
avskrivs därmed som bilateralt samarbetsland och biståndet skall avvecklas
gradvis under en 3-4 års period.
I november 2007 anordnade svenska ambassaden, i samarbete med Svenska
Institutet, det honorära generalkonsulatet i Lima, Sida och kvinnoministeriet,
Mimdes, ett seminarium om människohandel i Lima med svenska experter.
Dessa deltog även i en kongress om barns rättigheter med över 400 deltagande
barnombudsmän från samtliga regioner i Peru

Mänskliga rättigheter i Bolivia 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Bolivia har ratificerat alla de viktigaste internationella konventionerna för
mänskliga rättigheter, och har i hög grad anpassat den nationella lagstiftningen
efter dem. Allvarliga kränkningar av medborgerliga och politiska rättigheter
förekommer fortfarande men är inte systematiska. Stor fattigdom, ojämn
resursfördelning, marginalisering av stora grupper i samhället, sociala
oroligheter och korruptionär allvarliga problem och skäl till att mänskliga
rättigheter inte respekteras.
Straffrihet var vanligt under diktaturåren och förekommer fortfarande i
förhållande till brott begångna under den tiden. Detsamma gäller i hög grad
vad gäller brott mot mänskliga rättigheter vid sammandrabbningar mellan
medborgare och statsmakt som skett efter diktaturens fall. Situationen i landets
fängelser är ett allvarligt rättighetsproblem. Frihetsberövanden utan dom är
mycket vanligt. Rättssystemet är långsamt och genomsyras av korruption.
Tortyr existerar fortfarande men har blivit mindre vanligt under senare år.
Våld mot både kvinnor och barn är ett mycket stort problem som ännu inte
tagits på tillräckligt allvar av staten. Situationen för de sociala, ekonomiska och
kulturella rättigheterna är mycket allvarlig. Fattigdomsnivån är hög,
landsbygdsbefolkning och i synnerhet urfolk utsätts fortfarande för omfattande
diskriminering och tillgången till arbete och sjukvård är bristfällig. Vissa
förbättringar kan konstateras beträffande urfolkens inkludering i samhället.
Undernäring är ett stort problem, liksom bristande tillgång till vatten och
sanitet för stora delar av befolkningen.
Kvinnor utsätts för diskriminering inom i stort sett alla sfärer i samhället.
Detsamma gäller funktionshindrade, liksom HBT-personer, som blivit mer
synliga i samhället först på senare år.

President Evo Morales regering har en uttalad politisk vilja att arbeta mot
korruption och ojämn resursfördelning, och att aktivt motverka urfolkens
utanförskap. En tydlig rättighetsretorik präglar samhällsdebatten. Offentlig
resursbrist och svag genomförandekapacitet bromsar utvecklingen.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna för
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s
konventionskommittéer
Bolivia har ratificerat följande internationella konventioner och protokoll:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) samt de
fakultativa protokollen angående enskild klagorätt och avskaffandet av
dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
− Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt
− Konventionen mot tortyr och annan, grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning, Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
(CAT) samt det fakultativa protokollet angående förebyggande av
tortyr
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) samt tillhörande protokoll om barn i väpnade konflikter
och om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi
− Konventionen om flyktingars rättsliga ställning, Convention related to
the Status of Refugees samt tilläggsprotokollet från 1966
− Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,

Convention on the Rights of Persons with Disabilities – undertecknad i
augusti 2007, ännu ej ratificerad
− Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances –
undertecknad i februari 2007, ännu ej ratificerad
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter samt
tilläggsprotokollen angående ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter och dödsstraffets avskaffande
− Romsstadgan för internationella brottsmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
Bolivias återrapportering till FN:s konventionskommittéer sker sporadiskt och
med stor eftersläpning. Bland annat skedde den sista rapporteringen till
Kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor 1995 och rapport
skulle ha inkommit till Kommitté för mänskliga rättigheter för åtta år sedan.
Rapport till Kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
lämnades dock in under 2007, och rapport till Kommittén för avskaffande av
diskriminering av kvinnor håller på att framställas i samverkan mellan stat och
civilt samhälle.
I maj besökte FN:s specialrapportör för rätten till mat Bolivia.
Specialrapportören för urfolkens rättigheter besökte Bolivia i
novemberdecember
2007 och datum ska fastställas för ett besök av specialrapportören
för tortyr.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga uppgifter om regeringsstödda försvinnanden eller regelrätta politiska
mord har förekommit under året. Dödsfall har dock förekommit vid flera
tillfällen i samband med sociala oroligheter och statsmakten har i dessa fall
kritiserats för passivitet och/eller bristande omdöme. I januari omkom tre
personer i samband med oroligheter i Cochabamba, då regeringstrogna

grupper drabbade samman med oppositionsgrupper. Polisen agerade
bristfälligt för att stävja våldsamheterna, och inrikesministerns mycket
kritiserade agerande i förhållande till polisen ledde till hennes avgång. I
november ledde våldsamma sammanstötningar mellan polis och opposition i
Sucre till tre dödsfall, efter att ett nytt konstitutionsförslag antagits utan att
oppositionen deltagit i slutförhandlingarna. Ett fåtal övriga dödsfall har
inträffat i sammandrabbningar mellan medborgargrupper; i samtliga fall har
statsmaktens bristande agerande blivit föremål för debatt.
Åtskilliga lynchningar har rapporterats under året. Dessa tenderar att ske i
områden utan eller med svag statlig närvaro. Befolkningen bestraffar i dessa fall
själva den person som anses ha brutit mot lagar och regler, i vissa fall med
dödlig utgång. Minst elva personer har dött på detta sätt under året. Polisen
uppger att den ofta står maktlös inför fenomenet.
Tortyr är förbjudet enligt Bolivias konstitution. I straff- och processrättslagen
fastslås att endast uppgifter som framkommit under lagliga former har
bevisvärde i rättegång. Tortyr och andra grymma, omänskliga och förnedrande
handlingar rapporteras ha begåtts av framför allt av polisen, men även av
fängelsepersonal och militär. Enligt Bolivias ombudsman för mänskliga
rättigheter har tortyr som metod minskat avsevärt under senare år och kan inte
längre betecknas som systematiskt.
Förhållandena i flera av landets fängelser har av den interamerikanska
kommissionen för mänskliga rättigheter klassificerats som grym, omänsklig och
förnedrande behandling. Den mycket otillfredsställande situationen beror
bland annat på hög beläggning och kraftig resursbrist. I genomsnitt är
budgeten för varje intagen 0,6 USD/dag – och då omfattas inte barn och
partners till de intagna, som också lever i fängelserna. Rättsväsendet är
långsamt, korrupt och arbetstyngt. Frihetsberövande används i mycket hög
grad i preventivt syfte i avvaktan på dom. Enligt flera trovärdiga källor är över
70 procent av de intagna frihetsberövade utan att ha fått sin sak prövad. Den
vanligaste anledningen till att en intagen släpps fri är att minimitiden för det
brott som han eller hon anklagats för har löpt ut. Detta innebär i praktiken att

det finns få möjligheter att bevisa sin oskuld.
Ännu finns ingen tillfredsställande uppdelning av interner med avseende på
brott i fängelserna. Det saknas även uppdelning mellan häktade och dömda,
mellan ungdomar och vuxna, och i några fall mellan kvinnor och män.
Ungdomar mellan 16 och 18 år hålls tillsammans med vuxna och döms enligt
den vanliga straffprocesslagen, trots att det enligt lag ska finnas särskilda
anstalter anpassade för ungdomar. En särskild ungdomsanstalt är emellertid nu
under uppförande i La Paz-departementet, se nedan. Förhållandena är
livshotande för de interner som saknar ekonomiska resurser att köpa sig
privilegier och det stora flertalet av fångarna kommer från mycket fattiga
förhållanden. Tillgången till hälsovård i fängelserna är otillfredsställande. I San
Pedro-fängelset i La Paz, finns det en läkare för fler än 1 500 intagna män.
Isoleringsceller rapporteras användas på ett sätt som skulle kunna klassificeras
som tortyr. Kvinnor har utsatts för sexuella övergrepp. Enligt lag kan barn
under sex år bo i fängelset tillsammans med sin förälder, om de inte har någon
annanstans att ta vägen. Detsamma gäller makor/makar till de intagna. Trots
detta bor i fängelserna barn upp till 16 års ålder. Fenomenet är en del av ett
större problem eftersom samhället saknar lösning på hur barn till fängslade
personer ska tas omhand. Officiellt uppges att över 1 000 barn lever i fängelse
med sina föräldrar, vilket av regeringen har medgivits som ett stort
rättighetsproblem. Regeringen tillåter människorättsövervakare och media att
besöka anstalterna.
Tusentals barn exploateras till följd av det så kallade criadito-systemet som
innebär att fattiga familjer löser sina försörjningsproblem genom att skicka sina
barn till medel- och överklassfamiljer i städerna. Barnen arbetar i hushållet i
utbyte mot utbildning, kläder, kost och logi. Tillförlitlig information och
statistik om dessa barn saknas. De ska i teorin skyddas av barn- och
ungdomslagen, men grova övergrepp förekommer mot barn i denna grupp.
Det statarliknande cautivo-systemet, som har sina rötter i kolonialsamhället,
praktiseras i flera regioner på låglandet. Arbetarna får i huvudsak lön i form av
mat och husrum. Ofta hamnar de i en skuldsituation gentemot sina

arbetsgivare, vilket för många lett till ekonomisk ofrihet under flera
generationer. Under 2005 offentliggjorde ombudsmannen för mänskliga
rättigheter en undersökning av cautivo-systemets utbredning i vissa delar av
landet, med noggranna rekommendationer om hur problemet ska åtgärdas. En
interinstitutionell kommission har tillsatts och under 2007 har ombudsmannen
gjort en uppföljning av hur rekommendationerna åtföljts. Regeringen har
utfärdat en nationell handlingsplan för att komma till rätta med problemet, och
i Chuquisaca-departementet har ett dekret utfärdats med samma syfte. I
november deklarerade regeringen bland annat att jord ska exproprieras och
överlämnas till guaraníbefolkningen i Chaco, där den stora delen cautivos
hållits. Bolivias ombudsmannen följer genomförandet av handlingsplanerna.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är inte tillåtet i fredstid och ingen nämnvärd opinion finns för dess
återinförande. Den bolivianska författningen föreskriver som högsta straff 30
års fängelse för bland annat mord och landsförräderi. Den militära
strafflagstiftningen omfattar dock fortfarande dödsstraff i krig. Bolivia
ratificerade under 2006 två internationella tilläggsprotokoll om avskaffande av
dödsstraff.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Häktning utan formellt häktningsbeslut är vanligt trots att det inte är tillåtet
enligt straffprocesslagen från 2001. Polisen är skyldig att informera åklagaren
om anhållandet inom åtta timmar, och åklagaren måste sedan inom 24 timmar
ha ett beslut från en domare på vidare anhållande fram till rättegång. Polisen
hävdar att det är omöjligt att handlägga ärenden med så snäva tidsramar.
Åklagarna är få och i många fall mutbara. Lagen anger också att ingen får sitta
anhållen längre än 18 månader i väntan på rättegång. Denna föreskrift kränks
mycket ofta. Tillämpningen av den nya straffprocesslagen är i många
avseenden bristfällig på grund av svag kapacitet inom polisen, åklagar- och
domarämbetet, och även till följd av bristande resurser.
Det finns inte några reserestriktioner för enskilda personer. Lagen tillåter
utvandring och rätten att återinvandra. Regeringen återkallar inte

medborgarskap av politiska skäl. Enligt immigrationsmyndigheterna skall ett
pass utfärdas på 24 timmar; dock är passrutiner i praktiken långsamma och
byråkratiska.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt konstitutionens artikel 2 är den dömande makten oberoende i
förhållande till den lagstiftande och den verkställande. I praktiken är detta
oberoende diffust, då kongressens tillsättning av de juridiska ämbetsmännen
traditionellt har varit djupt politiserad och den verkställande makten har stor
makt över den lagstiftande. Korruptionen är utbredd inom det juridiska
systemet och ineffektiviteten väl dokumenterad.
Det ordinarie rättssystemet har tre nivåer med högsta domstolen som högsta
instans. Vidare finns en författningsdomstol som ansvarar för att lagförslag och
regeringsbeslut är konstitutionsenliga, och som har ett övergripande ansvar för
att individuella rättigheter respekteras. Det 1997 inrättade domstolsrådet ska
utgöra den disciplinära instansen inom rättsväsendet samt ska för parlamentet
föreslå ledamöter till högsta domstolen och till hovrätterna. Under 2007
utspelade sig en allvarlig konflikt mellan konstitutionsdomstolen och
regeringen. Konstitutionsdomstolen konstaterade i ett domslut i maj att
utnämningen av fyra domare till högsta domstolen i december 2006 varit
ickekonstitutionell, eftersom de skett genom regeringsdekret och inte av
parlamentet. Regeringen reagerade starkt genom att anklaga fyra av
ledamöterna i konstitutionsdomstolen för missbruk i myndighetsutövning,
vilket ledde till en svår kris mellan verkställande och dömande makt som ännu
inte är löst.
Under 2004 inledde regeringen ett samarbete med företrädare för civila
samhället för att formulera en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter.
Strategin färdigställdes under 2005, men kritiserades efter regeringsskiftet för
att inte ha varit tillräckligt förankrad bland urfolk.. Därefter avstannade
processen. Arbetet med strategin har återupptagits under 2007, under
samordning av viceministeriet för mänskliga rättigheter och i samarbete med
företrädare för det civila samhället.

Enligt en aktuell undersökning från den konstituerande församlingen är den
ordinarie rättsordningen närvarande i endast drygt 40 procent av landets
kommuner. I stora delar av landet fungerar i stället informella
rättskipningssystem, byggda på sedvanerättsliga traditioner bland urfolk. Den
nya regeringen har starka ambitioner att formalisera dessa system och därmed
införa ett parallellt, sedvanerättsligt, rättssystem med samma status som den
ordinarie rättsordningen. Det hävdas att ett alternativt rättssystem skulle kunna
förbättra rättssäkerheten i områden där statlig närvaro saknas och även öka
vetskapen om och respekten för vissa kulturella särdrag. Det har emellertid
också uttryckts farhågor om att ett dylikt system skulle kunna underminera
respekten för vissa av de individuella rättigheterna och sätta kollektivets
intressen framför den enskildes.
Enligt lag betraktas den anklagade som oskyldig till dess att denne har dömts.
Den anklagade har enligt straffprocesslagen från 2001 rätt att få slippa uttala
sig utan advokat, att få tillgång till en försvarare och till tolk om så behövs, att
presentera egna bevis samt att överklaga juridiska beslut.
Undersökningsförfarandet har effektiviserats och muntliga rättegångar införts.
I praktiken är dock skyddet av dessa rättigheter svagt. Ungefär 70 procent av
de intagna i landets fängelser har inte råd att bekosta eget juridiskt ombud och
de offentliga ombuden är mycket få. Lagen medger nu att de tre största
urfolksspråken får användas i kontakter med rättsväsendet, men reellt sett
råder stark ojämlikhet inför lagen, inte minst för representanter för urfolken.
Det är bland annat svårt att få tolk under rättegången och att få tillgång till
domar och annat skriftligt material på urfolksspråken.
Polisen anklagas ofta för korruption och ineffektivitet, och försök till
reformering av polisväsendet har ännu inte lett till påvisbara resultat.
Ett oberoende ombudsmannaämbete för mänskliga rättigheter som rapporterar
till kongressen inrättades 1998. Ombudsmannaämbetet är en av de officiella
institutioner som åtnjuter högst förtroende i det bolivianska samhället. I
ämbetets mandat ingår bland annat att ta emot anmälningar om övergrepp mot
de mänskliga rättigheterna, undersöka handlingar som kan utgöra brott mot

dessa rättigheter, ingripa i frågor som är grundlagsstridiga och formulera
rekommendationer om åtgärder för att stärka den enskildes rätt. Antalet
ärenden har ökat dramatiskt under senare år. Under första halvåret 2007 tog
ämbetet emot över 7 500 anmälningar. Ämbetet arbetar också med omfattande
informationskampanjer och har slutit avtal med militär och polis om
MRutbildning av befäl. Ombudsmannen har även aktivt deltagit i social
konfliktlösning under 2007 liksom under tidigare år.
7. Straffrihet
Straffrihet med avseende på politiska brott och/eller kränkningar av mänskliga
rättigheter är ett problem som präglar hela statsapparaten. Initiativ har tagits
för att reda ut de fall av försvinnanden som förekom under diktaturperioderna
mellan 1964 och 1982 (totalt drygt 150 fall). En interinstitutionell kommitté
under ledning av justitiedepartementet och med deltagande från organisationen
för försvunna, ASOFAMD, har till uppgift att driva frågan, men få framsteg
har konstaterats under året. Viceministeriet för mänskliga rättigheter har drivit
frågan om öppnande av de militära arkiven, för att underlätta utredning av
fallen. Under 2006 blev tvångsmässiga försvinnanden klassificerade som brott i
strafflagstiftningen. I oktober 2007 åtalades den före detta presidenten
Gonzales Sanchez de Lozada som direkt ansvarig för våldsamheterna i oktober
2003, då 68 personer dog efter att militären öppnat eld. Sanchez de Lozada
befinner sig i USA men processen för begäran om utlämning har inletts.
Hittills har ingen av de ansvariga dömts för händelserna.
Den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter fann i ett domslut
2000 den bolivianska staten ansvarig för José Carlos Trujillo Orozas
försvinnande 1971 under diktatorn Hugo Banzers första regeringstid.
Regeringen har nu i huvudsak verkställt domslutet, bestående bland annat av
skadestånd till de anhöriga och vissa symboliska åtgärder för att hedra Trujillos
minne. Under 2004 anmäldes ett nytt fall till den interamerikanska
kommissionen för mänskliga rättigheter, gällande studenten Renato Ticona
Estrada som blev bortförd i juni 1980 i Oruro-området av en militär patrull.
Fallet har utretts av kommissionen som funnit bolivianska staten ansvarig.
Staten har accepterat ansvaret, och enligt justitieministeriet har nödvändiga

åtgärder vidtagits för att skadestånd ska kunna betalas ut till de anhöriga under
2007. Dessutom har ett torg i Oruro uppkallats efter Ticona Estrada.
Omfattande straffrihet blir ofta en följd av att övergrepp utreds inom det
militära rättssystemet i stället för det civila. Detta trots att konstitutionen tydligt
stadgar att endast strikt militära förseelser ska hänvisas till militärdomstolarna.
En dragkamp mellan det civila rättssystemet och det militära förekommer i
efterspelet av de uppmärksammade fallen från oroligheterna i oktober 2003.
Den genomgående straffriheten har flera orsaker men är starkt relaterad till den
omfattande korruptionen i Bolivia. Korruptionen inom rättssystemet är
utbredd och leder till att ekonomiskt starka eller politiskt inflytelserika personer
och grupper tenderar att få snabbare behandling och mildare påföljder än
andra. Regeringen under Morales har uttalat att den kraftfullt kommer att
bekämpa den utbredda korruptionen, och vissa isolerade resultat kan redan
påvisas. Ett viceministerium för att motverka korruption inrättades 2006, som
tillsammans med andra myndigheter driver en integrerad plan mot
korruptionen. Regeringen hoppas kunna driva igenom en antikorruptionslag
under 2008. Bolivia ligger på 105:e plats av 158 i Transparency Internationals
korruptionsmätning.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m. m.
Yttrandefriheten garanteras i författningen. I brottsbalken stadgas dock att en
person kan fängslas upp till 24 månader för förolämpning av statstjänsteman i
tjänsteutövning. Kränkningar riktade mot president, vicepresident eller
minister kan ge utökat straff med 50 procent. Bolivia har i detta avseende
kritiserats av interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter.
Tidningar, radio- och TV-bolag kan verka förhållandevis fritt. Medieutbudet är
stort och de allra flesta medier tar in regeringskritiskt material. Under 2007 har
journalistkåren dock klagat över att dess yttrandefrihet kringskurits, och att
journalister utsatts för påhopp och våld både från regeringstrogna och
regeringskritiska grupper då de försökt skildra politiskt känsliga
händelseförlopp. I november 2007 utsattes journalister, som försökte skildra

regeringstrogna demonstrationer i La Paz, för aggressiva påhopp från
demonstranterna som anklagade media för att förmedla en vinklad bild av
skeendena. Samma dag vandaliserades byggnader där radio- och tevebolag har
sina kontor. Oppositionen har anklagat regeringen för att se genom fingrarna
på eller till och med bidra till övergreppen. Reportrar utan gränser och den
interamerikanska pressfrihetsorganisationen, SIP, har uttryckt oro över den
bolivianska regeringens attityd gentemot privatägd media och granskande
journalistik och varnat för att yttrandefriheten kan hålla på att försämras.
Förenings- och församlingsfrihet garanteras i lag. Myndigheterna respekterar i
allmänhet denna rättighet. Folkliga protester har liksom under tidigare år i hög
grad tagit sig uttryck i omfattande demonstrationer och i vägblockader, vilka
ofta har en paralyserande inverkan på samhället och på människors
rörelsefrihet och möjlighet att tillgå grundläggande service som vatten, mat,
och utbildning. Det är mycket vanligt med demonstrationer både från
oppositionen och med motdemonstrationer från regeringstrogna grupper; de
senare är ofta sanktionerade av regeringen.
I december 2006 utsattes flera organisationer för mänskliga rättigheter och för
urfolks rättigheter i Santa Cruz-departementet för övergrepp. Kontor brändes
ner, datorer och motorfordon vandaliserades, och ledare utsattes för dödshot.
Händelserna har polisanmälts men till dags dato har inga åtgärder vidtagits för
att reda ut fallen eller ställa de ansvariga inför rätta.
Religionsfrihet råder och respekteras i princip. Romersk katolicism är officiell
religion, medan övriga grupper måste registrera sig för att få tillstånd till religiös
verksamhet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Bolivia är en republik med stark presidentmakt. Politisk pluralism och
flerpartisystem råder. Kongressen består av en senat och en
deputeradekammare. Presidenten styr i praktiken kongressens agenda och
lämnar förslag i lagstiftningsfrågor. Hans parti/rörelse MAS (Movimiento al
Socialismo; Rörelsen mot socialism) har också egen majoritet i

deputeradekammaren. Oppositionen innehar emellertid majoriteten i senaten
och har därigenom möjlighet att blockera lagförslag. I samband med detta har
presidentiella dekret, vilka utgör en möjlighet att kringgå kongressen i
lagstiftningsfrågor, utnyttjats flitigt, och sociala påtryckningar mot senaten
förekommit.
För deputeradekammaren tillämpas ett blandat valsystem där 70 ledamöter
väljs i enmansvalkretsar och 60 på partilistor. Landets nio departement väljer
vardera tre senatorer. Val av president, kongress, provinsprefekter och
kommunala församlingar är öppna, fria och obligatoriska. Såväl presidentvalet i
december 2005 som valet till den konstituerande församlingen i juli 2006
rapporterades av internationella valobservatörer ha varit i princip klanderfria.
Valdeltagandet i presidentvalet 2005 nådde rekordnivån 84,5 procent av de
inskrivna. Rösträttsåldern är 18 år. Den valdomstol som finns sedan 1989 har
med givarstöd genomfört en omfattande institutionell reform för att öka
medborgarnas de facto möjligheter att delta i val. En fortsättning av detta stöd
är dock för närvarande blockerat med anledning av regeringens missnöje med
domstolens ordförande. Ett latent problem är att en stor del av befolkningen –
enligt valdomstolen nästan 800 000 människor – inte är registrerade vare sig
som medborgare eller som väljare och alltså saknar möjlighet att utöva sina
demokratiska rättigheter. Flera program för väljarregistrering finns.
I juli 2006 valdes de 255 ledamöterna i den konstituerande församlingen vars
uppgift är att utarbeta en ny författning. Församlingen har genomfört ett
ambitiöst program för att föra ut sitt arbete till befolkningen, och lyssna till
förslag från allmänheten. Samtidigt har man haft stora svårigheter att
genomföra sitt arbete, inte minst på grund av motsättningar gällande
procedurfrågor och bittra sammanstötningar mellan olika partigrupperingar.
Till detta kommer oroligheter och upplopp (med flera dödsoffer) i Sucre, vilka
paralyserade församlingen under flera månader. I slutet av 2007 antog MAS
och dess allierade en första version av grundlagen, medan större delen av
oppositionen bojkottade församlingen. Oppositionen har häftigt kritiserat det
sätt på vilket MAS åsidosatt vissa procedurregler. Enligt lagen som reglerar
församlingen ska slutprodukten godkännas med två tredjedelar av samtliga

ledamöter; MAS-ledamöterna har uttryckt att de avser att kringgå denna regel.
Den nya författningen ska godkännas i en folkomröstning.
Enligt lagen om politiska partier skall en tredjedel av kandidaterna vara
kvinnor. I den nya lagen från 2004, som tillåter andra grupperingar än politiska
partier att ställa upp i offentliga val, är kravet 50 procent kvinnliga kandidater.
Trots de formella kraven på representation finns emellertid stora praktiska
hinder mot kvinnors politiska deltagande. Trakasserier mot kvinnor som
besitter politiska poster, med syfte att få dem att avsäga sig sina uppdrag, är
vanligt förekommande. I kongressen är 19 av 130 deputerade och 1 av 27
senatorer kvinnor. Antalet kvinnor i kongressen har minskat efter
parlamentsvalet 2005. Inför valet till den konstituerande församlingen 2006
infördes regeln att varannan person på partilistorna skulle vara man och
varannan kvinna. 87 av de totalt 255 ledamöterna i församlingen är kvinnor.
Militären är formellt inordnad i det demokratiska systemet med presidenten
som överbefälhavare. Även om enskilda missnöjesyttringar förekommer,
betonar militären officiellt sin icke-politiska roll.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetsrätten tillåter organisering och kollektiva löneförhandlingar och
förbjuder diskriminering av fackföreningsmedlemmar och -representanter.
Bolivia har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner. Efterlevnaden är
bristande; omfattande brott mot internationellt godtagna arbetsrättsnormer
och nationella lagar kan konstateras. Ungefär 70 procent av Bolivias arbetskraft
finns inom den informella sektorn och omfattas därför inte alls av arbetsrätten.
Kvinnor och personer med härkomst i urfolken är starkt underrepresenterade
på högre positioner i förvaltning och företag. Den öppna arbetslösheten är
mycket svår att mäta, men uppskattas till ca tio procent bland kvinnor och sju
procent bland män. Därtill bör nämnas att undersysselsättningen är mycket
omfattande. Minimilönen är 65 US-dollar per månad, vilket inte är tillräckligt
för att ge en familj en dräglig levnadsstandard. Strejker är tillåtna och
förekommer regelbundet i den offentliga sektorn.

Enligt ILO är fyra särskilt utsatta grupper arbetare i paranöts- och
sockerrörsodlingen, gruvarbetare och hushållsanställda. Förhållandena för
arbetare som skördar paranötter och sockerrör har av ILO beskrivits som
omänskliga. Gruvarbetarna arbetar i farliga och ohälsosamma miljöer, med
mycket låg lön och långa arbetsdagar. En lag om hushållsanställda antogs under
2003 och har som mål att likställa denna grupps arbetsmarknadsvillkor med
övriga gruppers. Lagen tillämpas mycket bristfälligt, och implementeringen har
försenats med avseende på rätten till hälsoförsäkring för hushållsanställda,
vilken ännu inte reglerats. Enligt olika källor finns ungefär 140 000
hushållsanställda, varav ungefär 95 procent är kvinnor. FN:s kommitté för
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har uttryckt oro över att denna
grupp diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, klasstillhörighet och kön,
främst i förhållande till gällande arbetslagstiftning. Gruppen är även mycket
utsatt beträffande risk för sexuella och andra övergrepp. De hushållsanställdas
fackförening har växt sig starkare på senare år och fått visst gehör politiskt.
Rätten till egendom respekteras i princip. Regeringen har dock aviserat att den
kommer att börja dels expropriera (tvångsköpa), och dels överta utan
ersättning mark som inte brukas produktivt, i samband med att jordreformen
ska göras mera effektiv. Det är sannolikt att dessa åtgärder kommer att utgöra
allvarliga grogrunder för sociala konflikter.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Knappt sju procent av statsbudgeten går till hälsosektorn. Inskrivning i det
statliga sjukförsäkringssystemet kräver fast anställning och omfattar cirka en
fjärdedel av befolkningen. Dessutom finns en allmän hälsoservice som täcker
ungefär en tredjedel av befolkningen och som inte kräver anslutning genom
anställning, men där avgifter tas ut. Diskussioner förs för närvarande i
parlamentet om en allmän hälsoförsäkring.
Inom den allmänna hälsoservicen finns en bashälsoförsäkring som omfattar
barn under fem år, gravida samt mödrar under sex månader efter en
förlossning. Denna försäkring har förbättrat mödrars och barns tillgång till
hälsovård och ökat andelen av kommunernas budgetar som går till hälsovård.

Försäkringen har dock kritiseras på grund av dess stora brister; bland annat
omfattas inte förebyggande åtgärder som exempelvis
preventivmedelsrådgivning. Regeringen har utfärdat ett löfte att försäkringen
ska utökas för alla upp till 21 år, eventuellt genom ett regeringsdekret, men det
är oklart när reformen i så fall kommer att träda i kraft och hur den ska
finansieras. Det finns även en sjukförsäkring för äldre, som ger alla
medborgare över 60 år rätt både gratis sjukvård och gratis förebyggande vård.
Denna lag ska implementeras och finansieras på kommunal nivå, men hittills
har få kommuner infört ett system där lagen effektivt kan efterlevas.
Mödradödligheten är den näst högsta i Latinamerika, efter Haiti. Den har dock
under senare år minskat något till i genomsnitt 230 per 100 000 levande födda.
Siffran är långt högre på högplatån än i de urbana delarna av låglandet. FN:s
befolkningsfond beräknar att det finns ett stort mörkertal och uppskattar
siffrorna till 420 per 100 000 levande födda. Andelen födslar som sker inom
hälsosystemet har ökat under senare år, men över 40 procent av alla födslar
sker fortfarandet i hemmet. Siffran för La Paz- och Potosí-departementen är
enligt FN:s befolkningsfond 55 procent. Skillnaden mellan stad och landsbygd
är mycket stor. Detta tyder på dålig tillgång till sjuk- och mödravård på
landsbygden, men även att det finns språkliga och kulturella hinder för kvinnor
på landsbygden att få tillgång till den vård de har rätt till. Särskilt svårt är det
för kvinnor som endast talar ett urfolksspråk. Abort är olagligt utom vid
våldtäkt och vid fara för moderns liv. Enligt uppgift är det i praktiken mycket
svårt att få till stånd en laglig abort även i de fall då den teoretiskt sett medges
enligt lagen. Illegala aborter är vanligt förekommande. Den största
mödradödligheten härrör från illegala aborter och avsaknad av medicinsk
assistans i samband med förlossningar. Tonårsgraviditeter ses som ett stort
problem; 16 procent av alla flickor mellan 15 och 19 år har varit gravida. I
genomsnitt föder varje kvinna 3,8 barn, och enligt en nationell undersökning är
45 procent av dessa graviditeter oönskade.
Bolivia har en av världens högsta förekomst av livmoderhalscancer; runt 660
kvinnor om året dör i denna sjukdom trots att den anses botbar. Mycket få
åtgärder har vidtagits från myndigheternas för att bekämpa sjukdomen.

Hälsoservicen är inte kulturellt anpassad och tillgång till information på
urfolksspråken saknas ofta. Hälsoministeriet har dock nyligen skapat en
interkulturell modell för hälsovården, som ska bättre tillgodose urfolkens rätt
till hälsoservice. Tillgången till hälsotjänster på landsbygden är generellt mycket
begränsad, och försök görs att öka den genom mobil hälsoservice. Morales
regering har med givarstöd inlett en kampanj för att bekämpa vissa specifika
hälsoproblem hos de allra fattigaste. Enligt hälsoministeriet har över åtta
miljoner människor hittills fått tillgång till sjukvård genom kampanjen.
UNAIDS rapporterar att hiv/aids-förekomsten är kring 0,13 procent. Siffran
är dock långt högre i vissa regioner av landetEnligt studier från hälsoministeriet
uppgår hiv/aids-förekomsten i den homosexuella delen av befolkningen till
långt över 10 procent. Mycket litet görs från statens sida för att motverka
spridningn. Under 2007 antogs emellertid en ny lag som främjar personers som
lever med hiv/aids rättigheter. Denna lag syftar i första hand till att främja
rätten till medicin och värdig behandling, men förbjuder även diskriminering av
personer som lever med hiv/aids.
12. Rätten till utbildning
Bolivias undervisningsbudget utgör cirka 24 procent av statsbudgeten. Andelen
barn i skolåldern som skrivs in i grundskolan har ökat de senaste åren till drygt
97 procent. Pojkar och flickor börjar skolan i samma utsträckning, men fler
pojkar än flickor fortsätter skolan högre upp i åldrarna. På landsbygden går
flickorna i genomsnitt i skolan endast under tre år, och pojkarna under drygt
fem år. Bara sju procent av eleverna på landsbygden avslutar hela grundskolans
sex skolår. Analfabetismen bland personer över 15 år uppskattas till i
genomsnitt 13,3 procent (6 procent av männen och 19 procent av kvinnorna).
I städerna uppgår analfabetismen till 6,4 procent och på landsbygden till 25,8
procent. Regeringen bedriver med givarstöd en omfattande
alfabetiseringskampanj bland de allra fattigaste. Hittills har över 500 000
påbörjat programmet och nästan 200 000 personer avslutat det med positivt
resultat. Regeringen uppskattar att 18 av landets 327 kommuner är helt fria
från analfabetism.
Grundskoleundervisningen för barn är obligatorisk och kostnadsfri.

Föräldrarna måste dock bekosta skolmaterial och skoluniformer, och på
landsbygden ibland även internatkostnader. Lagen stadgar om lika rätt till
utbildning för pojkar och flickor. Sedan 1994 genomför Bolivia en
undervisningsreform av grundskolan med stöd från åtskilliga givare. I reformen
ingår tvåspråkighet i undervisningen, och läroplanen tar upp
jämställdhetsfrågor, samt ett tvärgående tema om mänskliga rättigheter. I
grundskolans läroplan ingår också barnets rättigheter som ett särskilt tema.
Utbildningsreformen i kombination med decentraliseringspolitiken har givit
positiva resultat för tillgången till utbildning på landsbygden. En förbättring av
innehållet i utbildningen och i lärarutbildningen kan också konstateras, även
om stora problem kvarstår. Morales regering har dock ifrågasatt delar av 1994
års undervisningsreform kraftigt, och genomför för närvarande genomgripande
förändringar. En ny utbildningslag behandlas för närvarande i kongressen, med
större fokus på alternativutbildning, vuxenutbildning, och interkulturella frågor.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Bolivia är Sydamerikas fattigaste land. Sex av tio bolivianer lever i fattigdom,
varav över en tredjedel i extrem fattigdom, de flesta på landsbygden.
Huvuddelen av jordägandet och brukandet av jorden är koncentrerat till en
mycket liten del av befolkningen, trots att majoriteten av den fattiga
landsbygdsbefolkningen är beroende av jordbruk för sin överlevnad.
Medellivslängden är 65 år. BNP per capita i konstant penningvärde är idag
ungefär densamma som för 50 år sedan. Inkomstskillnaderna i Bolivia är bland
de största i världen. Uppgifter från det nationella statistikinstitutet visar dock
att fattigdomen minskat under 2000-talet. År 2000 räknades 66 procent av
befolkningen som fattiga, 2005 (det senaste året för vilket det finns uppgifter)
var siffran 60 procent. Andelen extremt fattiga minskade under samma period
från 45 till 37 procent av befolkningen. Minst 800 000 personer är enligt
civilregistret fortfarande odokumenterade och har därför inte rätt till statliga
förmåner som utbildning, hälsovård, och deltagande i det demokratiska
systemet. Andra källor uppger att siffran odokumenterade är långt högre.

Enligt en aktuell utvärdering saknar i genomsnitt 30 procent av befolkningen
tillgång till dricksvatten, och hälften av befolkningen saknar tillgång till
grundläggande sanitet. På landsbygden är siffrorna långt högre: där saknar över
hälften av befolkningen dricksvatten, och endast en tredjedel har tillgång till
sanitära basanläggningar. Läskunnigheten är 87 procent. Andelen undernärda
har minskat från 28 till 23 procent sedan 1990-talets början.
Alla kvinnor och män över 65 år och oavsett inkomst eller bakgrund inom
arbetslivet har rätt till en årlig pension på motsvarande ca 240 USD. I
november antogs en ny pensionsform. När den implementeras kommer den att
innebära att alla personer över 60 år som inte har annan inkomst har rätt till en
årlig pension på motsvarande drygt 300 USD. Dess finansieringsbas har
kritiserats kraftigt av oppositionen. Det finns även en årlig bonus till alla barn
som går i skolan, den s.k. Juancito Pinto-bonusen – se nedan.
Genom en decentraliseringsreform har omfattande offentliga medel sedan
mitten av 90-talet tillförts främst landsbygdskommunerna. Efter att regeringen
Morales lyckats omförhandla gaskontrakten med utländska företag har statens
inkomster ökat väsentligt de senaste två åren, och en stor del av dessa
inkomster har kanaliserats direkt till kommuner och departement.
Kapacitetsbristerna på lokal nivå är dock fortsatt mycket stora vilket ofta
hindrar genomförandet av sociala investeringar i kommunerna. Skatteuttaget är
generellt sett mycket lågt. Den nya regeringen har presenterat en ambitiös och
långsiktig utvecklingsplan vars implementering dock fortfarande är oklar. Den
offentliga sektorn lider av stora kapacitetsbrister vilket försvårar
genomförandet.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor är ett mycket stort problem. Enligt bland andra den
interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter utsätts i genomsnitt
sju av tio kvinnor för någon form av våld minst tre gånger om året, och över
hälften av alla kvinnor som är gifta eller sammanboende uppger att de

regelmässigt utsätts för psykologiskt våld. Fyra av tio kvinnor på landsbygden
har enligt undersökningar någon gång tvingats till sexuella relationer med män
de inte känner. Reell tillförlitlig statistik om våld mot kvinnor saknas dock,
vilket enligt den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter är
ett tecken på att problemet inte tas på det allvar som det förtjänar. Av alla
kvinnor som utsätts för våld bedöms endast en av tio göra en anmälan hos
polisens skyddsbrigader. Lagen mot våld i hemmet har visat sig mycket
ineffektiv. Sedan den antogs 1995 har färre än tio våldsverkare dömts till
frihetsberövande straff. Kvinnor blir regelmässigt övertalade att söka
”försoning” med förövaren, vilket bidrar till budskapet att det är kvinnan själv
som är att klandra för att hon utsatts för våld, och att det är hennes ansvar att
se till så att familjen håller samman. I fall av övergrepp och sexuellt våld läggs
bevisbördan på kvinnan. Enligt den bolivianska strafflagen kan den
våldtäktsman som går med på att gifta sig med våldsoffret undgå straff.
Sexuella övergrepp på flickor, både inom och utanför familjen, är vanligt
förekommande.
I ungefär 30 procent av landets kommuner finns så kallade kommunala
integrerade juridiska mottagningar, SLIMs, där kvinnor kan anmäla övergrepp
och få juridiskt och psykologiskt stöd. Dessa fungerar dock dåligt på många
håll; bland annat har kvinnor från urfolken uttryckt klagomål att de möts av
skepsis och fördomar.
Kvinnors löner är nära 50 procent lägre än mäns löner för samma arbete; dock
finns viktiga skillnader mellan olika samhälls-/etniska grupper. På landsbygden
tjänar kvinnor i genomsnitt 29 procent av vad män tjänar. Jord- och
arvslagarna ger män och kvinnor lika rätt, men ett fåtal procent av jordägarna
är kvinnor. Uppdelningen på arbetsmarknaden följer fortsatt traditionella
mönster.
Prostitution är legal och sexarbetare måste genomgå hälsoundersökningar varje
vecka för att kunna arbeta. Det rapporteras att dessa undersökningar utförs
slarvigt och medför såväl en smittorisk i sig som en kränkning för sexarbetaren.
En förbättring är dock att ansvaret för hälsoundersökningarna har övergått

från polisen till hälsoministeriet, till följd av att ombudsmannen för mänskliga
rättigheter hävdade att polisens inblandning var ickekonstitutionell. Sexarbetare
utgör en mycket stigmatiserad och diskriminerad grupp i det bolivianska
samhället. I oktober brändes och vandaliserades ett stort antal bordeller i El
Alto, till följd av folkligt ursinne mot verksamheten. Inga initiativ har tagits för
att skydda de utsatta kvinnornas rättigheter efter attackerna.
Rapporter finns om att handel med kvinnor förekommer. Under 2006 antogs
en lag som förbjuder trafficking av både barn och vuxna, liksom en nationell
handlingsplan mot trafficking. I samband med detta inrättades också
specialenheter inom polisen för att arbeta med frågan om trafficking, som dock
endast finns i tre städer i landet än så länge. Lagen är en ren strafflag och berör
inte offrens rättigheter. Kvinnlig könsstympning lär inte förekomma.
15. Barnets rättigheter
I synnerhet fattiga barns situation är fortsatt kritisk. Det finns stora
institutionella brister i statsapparaten som gör att många barns rättigheter inte
tillgodoses. Inom områden som rör bland annat hälsa, folkbokföring och
kriminalvård negligeras fattiga barns behov och rättigheter regelmässigt.
Av den totala befolkningen är cirka hälften barn och ungdomar.
Födelseregistrering upp till tolv års ålder är sedan 2003 gratis, men över en halv
miljon barn saknar fortfarande födelsebevis eller id-handlingar. Detta gör i sin
tur att de har svårt att få tillgång till hälsovård, utbildning och statligt skydd i
utsattasituationer. Regeringen har i sitt Juancito Pinto-program inlett en särskild
satsning på barn, vilken innefattar en ekonomisk bonus till barn i skolåldern på
motsvarande drygt 25 US-dollar om året per barn. Barn- och ungdomslagen
från 1999 är en progressiv och rättighetsbaserad lagstiftning som kodifierar
stora delar av barnkonventionen. Tydliga förbättringar beträffande barns plats i
samhället kan skönjas sedan barn- och ungdomslagen trädde i kraft, även om
stora delar av implementeringen fortfarande är bristfällig.
Ett av fyra barn under fem år lider av kronisk undernäring. Regeringen inledde
under 2007 med stöd av UNICEF ett ambitiöst program som kallas

”undernäring noll”, vars syfte är att utrota den kroniska undernäringen hos
barn på tio år. Ett nationellt program för omfattande vaccinationer av barn har
också inletts. Ungefär 65 av 1 000 barn når aldrig fem års ålder, vilket är den
näst högsta barnadödligheten i regionen efter Haiti. Under 2006 antogs en lag
som reglerar kvinnors rätt att amma även på arbetstid, vilken kan ha positiva
effekter på spädbarns hälsa. Våld mot barn är mycket vanligt förekommande.
Enligt UNICEF bestraffas barn på något sätt (fysiskt, psykologiskt, eller
genom att negligeras) i 83 procent av alla bolivianska hem. Fler än två miljoner
barn har utsatts för fysiskt våld, och 1,8 miljoner för psykologiskt våld.
UNICEF uppger också att 58 procent av alla skolelever utsatts för våld av sin
lärare. Dessa höga siffror till trots, färre än 2 000 fall om året av våld mot barn
och ungdomar rapporteras och utreds av myndigheterna.
Minst en halv miljon barn i åldrarna 5-18 år arbetar för att bidra till familjens
försörjning. Tillförlitlig statistik härvidlag är svår att tillgå. Många av dessa barn
arbetar under mycket svåra förhållanden, som i gruvor, i sockerrörsjordbruket,
och med paranötsplockning, och helt i strid med gällande arbetslagstiftning och
internationell rätt. Runt tio procent av alla arbetare i gruvorna antas vara barn.
Det existerar en nationell handlingsplan vars syfte är att under tio år från 2000
avskaffa allt barnarbete för barn i åldrarna 5-14 år. I första hand ska de värsta
formerna av barnarbete prioriteras. En nationell kommission har tillsatts och
arbetsministeriet ska leda arbetet, men genomförandet av planen har hittills
enligt UNICEF gått mycket långsamt.
Antalet gatubarn uppskattas till nästan 3 000 i hela landet. Kommunala
barnrättskontor finns i 236 av landets 327 kommuner. Varje kommun ska
enligt lag ha ett barnrättskontor, vars uppgift är att både ta emot barn som
utsatts för övergrepp eller våld, och att arbeta preventivt för barns och
ungdomars rättigheter. Dessa institutioners arbete är betydelsefullt men
hämmas ofta av bristande ekonomiska och personella resurser. Sexuell
exploatering, barnprostitution samt handel med barn förekommer. Det finns
ingen handlingsplan mot sexuell kommersiell exploatering av barn. Under året
har det rapporterats om ökad tvångsmigration av barn från Bolivia, för
arbetskraft och prostitution i utlandet. Traffickinglagen gäller även handel med

barn och justitieministeriet har i samarbete med UNICEF vidtagit vissa
åtgärder för att studera problemet med tvångsmigration av barn. Minimiåldern
för militärtjänstgöring är 18 år men trots det förekommer rekrytering av
minderåriga.
Vid misstanke om brott/förseelser eller för att få skydd kan barn mellan 12
och 16 år hållas kvar på barnanstalter på obestämd tid och med bristfällig
juridisk prövning. Det finns särskild lagstiftning om behandling av barn och
ungdom som begått brott, där det bland annat stadgas att ungdomar i fängelse
ska hållas avskiljda från de vuxna. Lagen efterlevs emellertid dåligt. Hittills
finns det inget fängelse i landet där ungdomar regelmässigt hålls separerade
från vuxna interner. En särskild ungdomsanstalt håller nu på att konstrueras i
kommunen Viacha utanför La Paz. I projektet deltar organisationer från det
civila samhället och ombudsmannaämbetet. Regeringen uppger dock att
finansiering saknas.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Enligt uppgifter från statistikmyndigheten baserade på folkräkningen från 2001
tillhör 62 procent av landets invånare urfolk. De största grupperna är quechua,
aymara, guaraní, chiquitano och mojeño. En mindre afroboliviansk grupp är
huvudsakligen bosatt i området Yungas. Totalt finns 34 olika grupper av urfolk
i Bolivia.
Urfolken har sämre hälsa, kortare förväntad livslängd, lägre utbildningsnivå,
lägre inkomster, lägre alfabetiseringsnivå och lägre sysselsättningsgrad än
övriga grupper. Urfolken är starkt överrepresenterade bland fattiga och framför
allt bland extremt fattiga i landet. Detta bottnar i ett månghundraårigt
ekonomiskt, socialt och kulturellt förtryck med rötter i kolonialtiden. Sedan de
allmänna valen 2002 har urfolken ökat sin politiska representation både i
parlamentet och på kommunal nivå och i och med valen 2005 har landet fått
en regering vars ambitioner tydligare än tidigare reflekterar urfolkens krav. Evo
Morales är den förste demokratiskt valde presidenten i landets historia som har
urfolksbakgrund.

Bolivias konstitution från 1994 definierar landet för första gången som
multikulturellt och multietniskt, och erkänner därmed urfolkens speciella
rättigheter. Den ökade politiska representationen av urfolk liksom
tvåspråkigheten i undervisningsreformen utgör positiva framsteg. Höga
förväntningar finns på att den konstitutionella reformprocess som inletts 2006
ska föra urfolkens rättigheter ytterligare framåt.
Under året antogs deklarationen om urfolks rättigheter i FN:s
generalförsamling, och Bolivia antog som första land i världen deklarationen i
dess helhet som nationell lag.
Urfolkens rättigheter har under senare år alltmer förknippats med rätten till
jord. Den 1996 antagna jordreformen ger de territoriella urfolkens
organisationer laglig rätt till mark och enskilda bönder rätt till den jord de
brukar. Lagen har dock tillämpats i begränsad utsträckning.
Jordfördelningsprocessen är långsam och endast 13 procent av jorden har
fördelats, trots att processen skulle vara avslutad 2006. Evo Morales regering
har aviserat en förnyad jordreform. Jordfrågan kommer sannolikt att fortsätta
utgöra en konflikthärd, framför allt i de östra delarna av landet.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjudet enligt lag. Det finns dock ingen lagstiftning
som specifikt riktar sig mot hatbrott eller homofobi, och inte heller lagar som
förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. En
lag från 1999 mot sexuella trakasserier, ”Lagen om skydd av offer för brott
mot sexuell frihet”, omfattar brott mot homosexuella, men det finns stora
brister i efterlevnaden och hatbrott prioriteras inte.
Vid Pride-demonstrationen i juni attackerades ett av ekipagen i tåget med en
hemgjord bomb, som skadade sex personer och orsakade stor materiell
förödelse. Anmälan gjordes omedelbart till polisen, men ingen förövare har
identifierats och inga framsteg i den rättsliga processen kan skönjas.

Homo-, bi- och transsexuella har under senare år stärkt sin egen organisering
och synlighet i samhället. Detta gäller dock främst homosexuella män. Lesbiska
kvinnor är fortsatt i hög grad osynliga i den offentliga sfären. Diskriminering
på grund av sexuell läggning och könsidentitet fortsätter emellertid i hög grad,
och märks tydligast inom utbildning, arbetsliv och hälsovård.
HBT-grupper upplever att frågan om hiv/aids inte tas på tillräckligt stort allvar
från statens sida och att detta är ett led i att homosexuella osynliggörs i
samhället.
18. Flyktingars rättigheter
Boliviansk lag ger möjlighet till asyl i enlighet med 1951 års flyktingkonvention
och dess tilläggsprotokoll från 1967. Regeringen samarbetar med FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR) och andra humanitära organisationer i
flyktingfrågor. En sektion av Bolivias biskopskonferens fungerar som
UNHCR:s representant i Bolivia. Biskopskonferensen utreder asylärenden och
ger råd till det nationella flyktingrådet som fattar beslut om flyktingstatus. Ett
fåtal personer ansöker om asyl i Bolivia varje år, och det är ovanligt att
ansökningar beviljas. Under 2006 och 2007 har dock en kraftig ökning i antalet
asylsökande kunnat konstateras. Av de 54 asylsökande under 2006 var det stora
flertalet colombianer, varav nästan 50 beviljades asyl. Under 2007 har hittills
över 150 personer, främst eritreanska och somaliska medborgare, sökt asyl.
Dessa processer har ännu inte avslutats. Överlag fungerar systemet
otillfredsställande, enligt olika källor. Den interamerikanska kommissionen för
mänskliga rättigheter konstaterar att processen för att hantera asylansökningar
är undermålig och att rättssäkerhet för de asylsökande saknas. Ansträngningar
görs dock för att institutionalisera flyktingrådet i högre mån och att hitta
former för en snabbare och mer rättssäker process. Bolivianer som sökt
återflytta från utlandet har mottagits.
19. Funktionshindrades rättigheter
Funktionshindrades situation är generellt svår och fortfarande hålls många
handikappade inlåsta på institutioner eller göms undan i hemmen på grund av
fördomar.

En lag från 1995 garanterar Bolivias funktionshindrade samma rättigheter som
övriga medborgare till arbete, hälsa och undervisning. Lagen fastslår bland
annat krav på rullstolsanpassning av alla offentliga byggnader samt andra
åtgärder för att underlätta för personer med funktionshinder. Lagen har inte
efterlevts fullt ut men likväl noteras några positiva förändringar och i april 2006
antogs en nationell handlingsplan för handikappades rättigheter. Enligt
justitieministeriet håller handlingsplanen på att implementeras, samtidigt som
åtgärder har inletts för att stimulera funktionshindrades tillgång till
arbetsmarknaden. Mycket få tydliga resultat kan dock hittills skönjas, och
regeringen avser att under 2008 med regeringsdekret skärpa implementeringen.
Ett nationellt register över handikappade håller på att upprättas. En nationell
kommitté för funktionshindrade personer finns för övervakning av lagens
tillämpning, dock utan att kunna fungera effektivt på grund av bristande
ekonomiska resurser.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Flera oberoende människorättsorganisationer finns, bland andra den
bolivianska avdelningen av den latinamerikanska människorättsplattformen,
den permanenta människorättsförsamlingen, åtskilliga organisationer som
arbetar för kvinnors, barns, frihetsberövades, urfolks, och andra gruppers
rättigheter. Myndigheterna tillåter deras arbete och lyssnar i varierande
utsträckning på dem.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett stort antal internationella organisationer är representerade eller stödjer på
annat sätt aktiviteter i Bolivia. Sida har närvaro i landet, och ett av
utvecklingssamarbetets främsta syften är att främja respekten för de mänskliga
rättigheter. Ett rättighetsperspektiv genomsyrar hela dess verksamhet. Svenska
enskilda organisationer, främst Diakonia, Utbildning för biståndsverksamhet,
Svalorna, Kooperation utan Gränser och Pingstmissionen, bedriver
omfattande verksamhet i landet och ett antal regionala
människorättsorganisationer är i varierande grad närvarande. UNDP och

UNICEF är viktiga aktörer. Under året öppnade även FN:s kontor för
mänskliga rättigheter, UNHCHR, en representation i landet. Kontoret är ännu
under uppbyggnad.

Mänskliga rättigheter i Chile 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Chile är idag en fungerande demokrati med stabila institutioner, som i
betydande utsträckning lagt militärdiktaturen bakom sig. Den nuvarande
militärledningen erkänner att övergrepp begicks under diktaturen. Efter valet
2006 tillträdde den första kvinnliga presidenten i Chile, Michelle Bachelet. Den
chilenska regeringen respekterar de mänskliga rättigheterna, men problem
återstår på vissa områden.
Inkomstfördelningen är fortsatt mycket ojämn även om millenniemålet om
minskad fattigdom har uppnåtts. Det förekommer rapporter om våld och
misshandel på polisstationer. Många fängelser är gamla och överfulla. Våld mot
kvinnor och barn fortsätter att vara ett allvarligt problem. Urfolken är i flera
avseenden marginaliserade. En historisk dom från Interamerikanska domstolen
för mänskliga rättigheter (CIDH) mot chilenska staten i september 2006 om att
återuppta och utreda ett fall som hade dömts enligt amnestilagen, kan få
långtgående juridiska och politiska konsekvenser.
2007 präglades av utlämningen av Alberto Fujimori till Peru, beslut om att
skapa ett institut för mänskliga rättigheter och lanseringen av kandidaturen till
FN:s råd för mänskliga rättigheter under perioden 2008-2011. Samtidigt har
inte förslaget till lagändring för att ratificera internationella
brottsmålsdomstolen gått igenom och inte heller det senaste underskrivna
protokollet till FN-konventionen mot påtvingade försvinnanden. Chile är det
enda landet i Latinamerika som inte har ratificerat Romstadgan. Året präglades
även av svarta rubriker om kvinnovåld och mord, det högsta antalet under det
senaste decenniet.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Chile har ratificerat följande konventioner om de mänskliga rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de
fakultativa (frivilliga) protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet
av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
- kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) samt undertecknat det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt
undertecknat det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn
Chile har undertecknat men inte ratificerat följande konventioner:
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (öppnades för
undertecknande 2007)
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances (öppnades för
undertecknande 2007)
Chile har rapporterat till de konventionskommittéer som erfordras. Den
senaste periodrapporten om uppfyllandet av ICCPR, till kommittén för

mänskliga rättigheter, var fyra år försenad.
Chile har även ratificerat följande konventioner:
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1966
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
Amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter, undertecknat det
tillhörande protokollet samt den interamerikanska konventionen mot tortyr
Förslaget om ändring av grundlagen för att kunna ratificera Romstadgan om
internationella brottmålsdomstolen är inte antaget. Förslaget hänvisades i
augusti föregående år för vidare diskussion om eventuella konsekvenser till en
extrainsatt gemensam kommitté i senaten. Det finns inget nytt datum för
beslut i kammaren. I december bordlades förslaget om ratificering av
konventionen mot påtvingade försvinnanden, då den nödvändiga majoriteten
inte uppnåddes.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
I Chile förekommer inga av statsmakten sanktionerade politiska mord,
utomrättsliga avrättningar eller ofrivilliga försvinnanden. Det förekommer inga
rapporter om tortyr, men uppgifter finns om inhuman behandling av
frihetsberövade personer.
4. Dödsstraff
Dödsstraffet avskaffades våren 2001. Dödsstraffets avskaffande kombinerades
med en förlängd fängelsetid för dem som döms till livstid för särskilt grova
brott. Dessa brottslingar ska inte kunna friges förrän de avtjänat 40 år.
Militära domstolar kan dock även i fortsättningen utdöma dödsstraff mot
militär personal i krigstid.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden sker inte. Inga inrikes eller utrikes
reserestriktioner förekommer. Medborgarna kan få pass utan problem genom
ansökan hos civilregistret. Handläggningstiden är ungefär 7-10 dagar för pass
och tre veckor för ID-kort. Chilenska medborgare kan med sitt nationella
identitetskort företa resor till flera länder i Latinamerika.
De senaste uppgifterna från den chilenska motsvarigheten till
kriminalvårdsstyrelsen anger att cirka 91 000 personer - 83 000 män och 9 000
kvinnor - är frihetsberövade. 50 procent av dessa sitter i fängelser eller andra
slutna anstalter varav 38,1 procent dömts, 11 procent är häktade och 0,8
procent är anhållna. Övriga 50 procent av de frihetsberövade fullgör hela eller
delar av sitt straff i någon form av halvöppet system. Överbeläggningen i de
chilenska fängelserna är fortsatt hög, cirka 30 - 40 procent, och det saknas
totalt 10 000 platser, enligt kriminalvårdsstyrelsen. Under det senaste åren har
nya fängelser tagits i bruk.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolarna är självständiga i förhållande till den verkställande makten.
Högsta domstolen består av 21 domare, som utnämns av presidenten och
bekräftas av senaten med två tredjedels majoritet. Domarna innehar sina poster
tills de går i pension, vilket senast kan ske vid 75 års ålder. År 2001 utnämndes
domstolens första kvinnliga ledamot.
År 2001 inleddes en genomgripande reform av rättegångsprocessen i brottmål.
Åklagarrollen skildes från domarrollen och rättegångarna gjordes muntliga och
offentliga. De har därmed blivit kortare och snabbare.
Den 1 oktober 2005 infördes så kallade familjedomstolar. Det gäller 60 nya
domstolar som totalt kommer att få 335 domare (vilka kommer att bistås av
specialister på familjeområdet). Syftet är att på familjerättens område skapa mer
effektiva och mer "mänskliga" domstolar. Domstolarna tar upp frågor som
vårdnadstvister, skilsmässor, våld inom familjen och adoptioner. Det nya

systemet, som bygger på ett muntligt och snabbare förfarande, tar primärt sikte
på en förlikning mellan parterna (vilket kan innebära att ärendet inte behöver
gå vidare till domstol). Familjedomstolarnas verksamhet är kostnadsfri för dem
som saknar medel.

inte kan tillämpas utan föregående utredning som klarlägger skeendet och
skuldfrågan. Denna tolkning kan få avgörande betydelse i de många pågående
processerna och kan möjligen leda till att nedlagda ärenden återupptas.

Efter tre års debatt beslöt kongressen i oktober 2005, med stor majoritet, att
sänka straffbarhetsåldern till att omfatta även minderåriga mellan 14 och 17 år.
Längsta anstaltsstraff är fem år för ungdomar under 16 år, respektive tio år för
dem mellan 16 och 17 år. De högsta straffen kan utdömas för mord i samband
med stöld, mord i samband med kidnappning, våldtäkt som följd av
kidnappning och så vidare. Straff avtjänas på stängda eller halvöppna anstalter
och ett viktigt element är "social återanpassning".

Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (CIDH) dömde i en
historisk dom den 26 september 2006 den chilenska staten till att återuppta och
utreda ett fall som hade dömts enligt amnestilagen. Fallet handlar om läraren
och den fackliga ledaren Almonacid, som greps och avrättades i september
1973. Domen anger vidare att amnestilagen strider mot den amerikanska
konventionen för mänskliga rättigheter. Fallet har inte tagits upp under 2007.
Hösten 2007 arresterades femton släktingar och medarbetare till den
bortgångne ex-diktatorn Pinochet, för förskingring av allmänna medel. De
släpptes dagen efter.

Ett uppmärksammat fall under 2007 var utlämningen av den förre presidenten
Alberto Fujimori till Peru. Vid den första prövningen i juli ansåg den chilenska
domstolen att det inte förelåg tillräckligt starka bevis för utlämning. Efter
överklagande fattade Högsta domstolen beslut om utlämning grundat i sex av
de tretton åtalspunkterna (två åtalspunkter rörande brott mot mänskliga
rättigheter, fyra gällande korruption) den 21 september vilket verkställdes
dagen efter. I december ställdes Alberto Fujimori inför rätta i Peru och har
hittills dömts i ett av sex fall.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Pressfriheten i Chile är god och utbudet av dagstidningar, tidskrifter, TV- och
radiokanaler är stort. Ägandet är dock koncentrerat till två koncerner (El
Mercurio och Copesa) som har 90 procent av marknaden. All massmedia
finansieras genom reklam, inget statsstöd utgår. Den enda statsägda
dagstidningen är La Nación.

7. Straffrihet
Chile bedöms vara en fungerande rättsstat. Poliser som griper till övervåld eller
avstår från att ingripa, har tagits ur tjänst och i grova fall ställts inför rätta.
Amnestilagen, som omfattar tiden mellan 11 september 1973 och 10 mars
1978, har inte avskaffats trots upprepade försök under 90-talet. Tolkningen i
domstolarna, inklusive Högsta domstolen, har dock lett till att amnestilagarna
inte tillämpas i fall som rör ofrivilligt försvunna, eftersom brottet anses fortgå
så länge kvarlevorna inte påträffats. I samband med Högsta domstolens
behandling av en av anklagelserna mot den förre diktatorn Pinochet,
utsträcktes tolkningen till att omfatta även mord, olagliga begravningar och
illegal konspiration. Högsta domstolen har vidare tolkat amnestilagen så att den

Det finns i dag 38 olika journalistlinjer med mer än 7000 elever på de olika
universiteten (varje år utexamineras ungefär 800).
Genom en grundlagsändring 2001 ersattes filmcensuren av ett nytt system,
som söker ta fasta på det kreativa skapandet. En ny filmlag som reglerar den
chilenska filmindustrin antogs 2004. Ett nationellt filmråd skapades också
genom lagen. Rådet fördelar statliga medel till stöd för det lokala
filmskapandet. Filmer som fått statligt stöd och utvecklas till kommersiellt
framgångsrika filmer ska återbetala 50 procent av bidraget de fått till
filmfonden.
Rätten att ansluta sig till föreningar, politiska och fackliga organisationer, det
vill säga föreningsfriheten, är liksom religionsfriheten och mötesfriheten,

inskrivna i konstitutionen.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Chile är en demokrati med sinsemellan oberoende verkställande, lagstiftande
och dömande makt.
I den senaste valomgången i januari 2006 fick Chile sin första kvinnliga
president, Michelle Bachelet, La Concertacións kandidat. Bachelet tillträdde den
11 mars. Michelle Bachelet är läkare och politiker med ett dramatiskt förflutet.
Fadern var flyggeneral och nära medarbetare till president Salvador Allende.
Han greps 1973, torterades och avled av sviterna i fängelse. Bachelet greps
tillsammans med sin mor. De frisläpptes men gick i landsflykt. Resan gick först
till släktingar i Australien, därifrån till Östtyskland. En av hennes främsta
prioriteringar under mandatperioden är att förbättra det sociala skyddsnätet.
Chile har en kongress med två kamrar. Från den 11 mars 2006 består senaten
av endast 38 senatorer, som väljs på åtta år. Deputeradekammaren kommer
fortsatt att ha 120 medlemmar som väljs på fyra år.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Chile har ratificerat samtliga av ILO:s (Internationella arbetsorganisationen)
åtta centrala konventioner om mänskliga rättigheter.
I en rapport 2004 angav Fria Fackföreningsinternationalen att Chile hade
genomfört positiva förändringar på lagstiftningsområdet inom arbetsrätt och
relaterade frågor. Organisationen kritiserade dock vissa brister, såsom att
strejkrätten är begränsad för offentligt anställda, samt att kollektiva
förhandlingar är påbjudna i lag enbart för den privata sektorn.

Militären är enligt konstitutionen uttryckligen förbjuden att bedriva någon
politisk verksamhet.

Enligt den chilenska landsorganisationen Central Unitaria de Trabajadores
(CUT)är drygt tio procent av den arbetande befolkningen fackligt ansluten.
Av arbetskraften om cirka fem miljoner personer har drygt 1,3 miljoner
anställningskontrakt. Det är dock fortfarande relativt vanligt att olika
yrkesgrupper, särskilt inom tjänstemannasektorn, arbetar på konsultbasis, cirka
35 procent enligt CUT, och saknar då grundläggande arbetsrättsligt skydd.
CUT anger att den informella sektorn består av cirka en miljon personer, men
en del av arbetena är säsongsbetonade och är reglerade i lag, medan andra av
tradition är informella.

I oktober 2007 fattades beslut om att skapa ett nationellt institut för mänskliga
rättigheter. Institutet kommer å ena sidan att få i uppdrag att följa upp
rekommendationerna i två kommissioners utredningar om brott mot de
mänskliga rättigheterna under diktaturen, dels har den till uppdrag att skydda
och informera om mänskliga rättigheter.

Arbetslösheten uppgår för närvarande officiellt till 8,5 procent. Andra
uppskattningar gör gällande att den verkliga arbetslösheten ligger cirka 2,5 - 3,5
procent högre. Antalet undersysselsatta anses vara mycket stort. Minimilönen
för en okvalificerad arbetare ligger i dag på 135 000 chilenska pesos i
månaden(cirka 230 US dollar).

Under 2007 lanserade Chile sin kandidatur till FN:s råd för mänskliga
rättigheter för perioden 2008-2011. Val sker i maj 2008.

Någon större skillnad mellan kvinnor och män i fråga om arbetslöshet finns
inte (se vidare under kvinnans ställning och barnets rättigheter).

I november 2007 gjordes en överenskommelse mellan regeringen och
oppositionen om säkerhet. Inom ramen för överenskommelsen skall till
exempel polismakten flyttas till inrikesministeriet och således inte längre
tillhöra försvarsministeriet.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsosektorns andel av den chilenska statens totala budget ökade med 13
procent föregående år, vilket innebär att flera nya sjukhus kommer att byggas
och hälsovården förbättras. Förebyggande hälsovård prioriteras och

barnadödligheten är den lägsta i Latinamerika. Enligt den allamerikanska
hälsoorganisationen (Organización Panamericana de Salud) är den största
utmaningen för det chilenska hälso- och sjukvårdssystemet att utjämna de
olikheter som fortfarande finns mellan olika befolkningsgrupper i fråga om
tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den privata sjukvården, som är
av högre standard och har kortare köer, omfattar 30 procent av vården, den
statliga 60 procent. Resterande tio procent täcks av privata icke vinstgivande
institutioner.
Den allmänna sjukvården är väl utbyggd genom lokala vårdcentraler, medan
specialistvård finns att tillgå endast i de större städerna. Delar av en ambitiös
sjukvårdsreform har nu genomförts. Den så kallade Plan Auge ska tillgodose
behoven av fri statlig sjukvård vid svåra sjukdomar såsom cancer, diabetes,
neurologiska sjukdomar och större operationer. Hälso- och sjukvårdsreformen
förutsätter även att en sjukförsäkringsfond inrättas, uppbyggd med dels statliga,
dels privata medel. Förhoppningen är att denna solidaritetsfond ska bidra till
att skapa mer jämlika möjligheter till effektiv sjukvård, oberoende av ålder och
vårdbehov.
12. Rätten till utbildning
Analfabetismen i Chile ligger under fem procent. Skolväsendet är väl utbyggt,
men kvaliteten på undervisningen är ojämn och bristfällig, främst i det
offentliga skolsystemet. Den 30 maj 2006 lämnade 800 000 ungdomar
undervisningslokalerna och protesterade mot den dåliga kvaliteten på
undervisningen och det bristfälliga undervisningsmaterialet. Detta blev
regeringen Bachelets första politiska kris. Presidenten skapade en rådgivande
kommitté med platser även för studenterna, vilka då avblåste protesterna.
Under 2007 har sporadiska protester förekommit. Den rådgivande kommittén
presenterade sina slutsatser i maj 2007, varvid man bland annat
rekommenderade att öka tilldelningen av resurser till skolorna och att minska
segregationen mellan privata och statliga skolor.
De kommunala skolorna och statligt subventionerade privatskolorna står för
92 procent av utbildningen (avgiftsfri). På de helt privata skolorna, som står för

resterande åtta procent av utbildningen, betalas avgifter, uniformer, böcker och
allt annat undervisningsmaterial privat.
Utbildningen i Chile bedrivs i form av förskola upp till fem år, obligatorisk
grundskola mellan 6-13 år, obligatoriskt gymnasium mellan 14-17 år och
universitet från 18 år och uppåt. Stora skillnader finns mellan inkomstgrupper
när det gäller deltagande i förskoleverksamhet och universitet.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
I UNDP:s (FN:s utvecklingsprogram) Human Development Report för 2006
ligger Chile på plats 40 (två platser lägre än 2005) av 177 länder.
Medellivslängden i Chile har ökat till nästan 80 år, läsförmågan bland vuxna är
idag 95,7 procent, medan BNP per capita uppgår till 10 274 US-dollar, mätt
efter köpkraft. I en undersökning gjord av FNs regionala ekonomiska
kommission för Latinamerika (CEPAL), kom man fram till att 13,7 procent av
befolkningen i Chile räknas som fattig. Bilden förmörkas av den mycket
ojämna inkomstfördelningen: 60 procent av de samlade inkomsterna går till de
20 procent mest förmögna. Chile ligger på plats 164 av 177 länder vad gäller
sned inkomstfördelning. (UNDP 2006). Regeringens ansträngningar att minska
antalet fattiga har givit relativt goda resultat. Bland annat har Chile redan
lyckats nå ett av milleniemålen före år 2015; att halvera antalet fattiga som lever
under en dollar om dagen. Samtidigt har de rika blivit ännu rikare.
Medvetenheten växer om att den skeva fördelningen av inkomster och
förmögenheter innebär ett allvarligt problem.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Chile har ratificerat FN-konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor och den interamerikanska konventionen om att
förebygga, bestraffa och utrota våld mot kvinnor. Enligt den chilenska
konstitutionen är alla chilenska medborgare jämställda inför lagen. En
textändring som gjordes 1999.

Artikel 1749 i civillagen anger att mannen är överhuvud i familjen och ansvarar
för familjens välfärd. I övrigt finns inte någon lagstadgad diskriminering på
grund av kön.
När det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden har kvinnors deltagande i
arbetslivet ökat från 31,7 procent år 1990 till ca 36 procent år 2002. Kvinnors
deltagande i det offentliga livet har också ökat, och idag har kvinnor 23 procent
av de ledande offentliga tjänsterna. Kvinnor innehar 47 procent av
ministerposterna i regeringen och 12,7 procent av parlamentsplatserna (2006). I
oktober 2007 lade presidenten fram ett lagförslag om en kvot för kvinnors
kandidaturer till kommunalvalen 2008. Minst 30 procent av kandidaturerna ska
bestå av kvinnor.
Skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner har minskat, enligt en
undersökning av föreningen för pensionsfonderna. Kvinnolönerna ökade
enligt denna undersökning med 1,84 procent under 2005, vilket var mer än
männens. Kvinnors löner uppges ligga kring 75 procent av männens.
Skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster är störst bland högutbildade.
Abort är förbjudet enligt chilensk lag, även vid fara för kvinnans liv, men en
studie som presenterades hösten 2004 av Internationella federationen för
gynekologer och obstetriker, beräknade antalet aborter till 50 per 1000 kvinnor
eller cirka 160 000 aborter per år. Detta gör Chile till det land i Latinamerika
där man utför flest aborter, trots att det är förbjudet i lag, enligt rapporten.
Årligen behandlas 40 000 kvinnor för abortrelaterade skador. Under 2007 blev
dagen-efter pillret godkänt för försäljning utan recept. Reaktionen från kyrkan
och konservativa delar av samhället blev stark och en debatt utbröt i media om
”abortpillret” som det kallades. Vissa kommuner vägrade att dela ut pillret till
apoteken och vissa apotekskedjor ville inte sälja det. Mödradödligheten var 1,4
per 10 000 levande födda barn år 2002 - en av de lägsta i Latinamerika.
Tonårsgraviditeter fortsätter att vara ett problem i det chilenska samhället och
drygt 16 procent av alla födslar sker av mödrar under 20 år.
Våld inom familjen är vanligt, mot såväl kvinnor som barn. Kvinnoministeriet
SERNAM arbetar intensivt med förebyggande verksamhet, men också med

stöd till kvinnor som drabbats. En särskild avdelning inom den uniformerade
polisen ägnar sig åt familjerelaterade problem.
I december 2007 rapporterade kvinnoministeriet att 57 kvinnor mördats av
sina respektive män eller pojkvänner. Under året har ministeriet drivit en
kampanj om våld mot kvinnor. I ett uppmärksammat fall videofilmade en
person ett övergrepp på en kvinna, som blev sparkad och nedslagen av en man.
De poliser som fanns i närheten observerade händelsen, men ingrep inte.
Poliserna blev sedan avstängda och är nu under rättslig granskning. Kvinnan
har inte hittats.
15. Barnets rättigheter
Chile anslöt sig till konventionen om barnets rättigheter år 1990. I mitten av
1990-talet antog regeringen en handlingsplan för att förbättra barnets situation
och möjligheter till utveckling.
En lag som trädde i kraft 1999 jämställer alla barn i folkbokförings- och
arvshänseende. En miljon chilenare har därefter tagit ut nya födelsebevis från
civilregistret. Diskriminering av utomäktenskapliga barn av andra skäl
förekommer dock fortfarande.
Av de cirka tre miljoner chilenare som beräknas leva i fattigdom är cirka 47
procent barn.
Enligt chilensk lag får barn under 14 år inte arbeta och för unga mellan 14 och
18 år krävs i normalfallet föräldrars tillstånd. Under år 2003 genomfördes den
första nationella undersökningen av barns och ungdomars aktiviteter i Chile.
Resultaten visade att mer än 107 000 barn och ungdomar mellan fem och 17 år
arbetade med aktiviteter som hindrade deras skolgång, liksom möjlighet till vila
och fritid. Av dessa var 68 000 mellan fem och 14 år och 40 000 mellan 15 och
17 år. Bland ungdomarna i de övre åldrarna arbetade 17 000 mer än 21 timmar
per vecka och gick inte längre i skolan. Dryga fem procent av den totala
gruppen arbetade med uppgifter som var direkt skadliga för dem.

Ett allvarligt problem är det ökade drogmissbruket och kriminaliteten bland
unga.
Det finns ingen tillförlitlig statistik över antalet gatubarn i Chile, men en
undersökning som den statliga barnomsorgsstyrelsen SENAME lät göra under
2004, pekade på cirka 7 000 barn som lever största delen av sitt liv på gatan
och drygt 1 000 som helt lever på gatan, ofta i barn- eller ungdomsgäng.
SENAME har idag cirka 60 000 barn och ungdomar i sin verksamhet. Dessa
barn är antingen omhändertagna av olika sociala skäl, övergivna (85 - 90
procent) eller har placerats på en av SENAME:s institutioner eller i familjehem
på grund av att de begått brott (cirka tio procent).
Chile undertecknade det fakultativa protokollet till konventionen om barnets
rättigheter angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi
den 28 juni 2000. UNICEF (FN:s barnfond) och poliskällor uppskattar antalet
prostituerade minderåriga till ungefär 10 000.
Åldern för rekrytering till militärtjänst är 18 år.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Chiles urfolk uppgår till ungefär en miljon människor och består till största
delen av mapucheindianer. En lag från 1993 reglerar urfolkens rättigheter och
omfattar bland annat möjlighet till tvåspråkig undervisning. 1994 inrättades en
statlig myndighet för att bevaka urfolkens intressen: nationella kommissionen
för urfolkens utveckling.
FN:s specialrapportör för urfolkens frågor besökte Chile 2004 för att studera
mapuchebefolkningens situation. I rapporten nämns att mapucheindianerna
fortfarande är marginaliserade "som ett resultat av en lång historia av
förnekande, social och ekonomisk exklusion och diskriminering".
Specialrapportören rekommenderade Chile att ratificera ILO:s
urbefolkningskonvention, att i grundlagen erkänna urfolken, samt att införa en
särskild lag om urfolkens rättigheter.

Chile röstade ja till FN:s deklaration om urfolkens rättigheter i september 2007.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Enligt organisationen "Movimiento Unificado de Minorias Sexuales"
förekommer gripanden av homosexuella för "ofredande uppträdande".
Homosexuella diskrimineras också på arbetsplatser. En annan organisation
(Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) hävdar att det fortfarande
förekommer diskriminering av homosexuella, även om lagstiftningen i sig inte är
diskriminerande. Man uppskattar att cirka 800 personer är aktivt engagerade i
Chile för att stärka de homosexuellas rättigheter. Båda organisationerna
bedriver socialt arbete och utbildning, förutom informationsarbete.
18 Flyktingars rättigheter
Chile är anslutet till 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga
ställning. Landets flyktingmottagande är begränsat. Enligt inrikesministeriet tar
man emot ungefär 30 asylansökningar per år, varav runt 30 procent beviljas
flyktingstatus, 30 procent avslås och resterande är fall där de sökande själva
avstår från flyktingstatus eller ändrar sin ansökan, lämnar landet eller dylikt.
Chile saknar organiserat flyktingmottagande, och det är huvudsakligen katolska
kyrkan som står för omhändertagandet. Flyktingskäl prövas av
inrikesministeriet i samråd med UNHCR (representerad av katolska kyrkans
avdelning för socialt arbete).
19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt Världshälsoorganisationen har mellan 7,5 och tio procent av den
chilenska befolkningen någon form av funktionshinder, jämnt fördelat mellan
könen. Det finns dock ännu inte några helt tillförlitliga siffror; de tillgängliga
varierar mellan drygt två procent och över tjugo procent i olika studier sedan år
2000.
År 1994 skapades en statlig myndighet, Nationella fonden för
funktionshindrade, och lagen om integration av funktionshindrade bidrog till
ett nytt synsätt på funktionshindrade i samhället och till en viss förbättring av
deras situation. I deputeradekammaren finns numera ett särskilt utskott med

ansvar för frågor som rör personer med funktionshinder. Trots detta återstår
mycket för att lagen skall kunna förverkligas i de funktionshindrades vardag.
Det handlar både om att undanröja fysiska hinder (den moderna tunnelbanan i
Santiago saknar till exempel rulltrappor och hiss på flera av sina största
stationer) och om att förändra allmänhetens inställning till funktionshindrade,
vilka hittills ofta gömts undan i sina hem eller på institutioner och inte
integrerats i någon större utsträckning.
Endast 38,6 procent av de funktionshindrade flickorna i skolåldern får särskild
utbildning, enligt utbildningsministeriet. Siffran för pojkar är över 60 procent.
Fysiskt och mentalt handikappade diskrimineras både legalt och socialt.
Situationen återspeglas också bland de funktionshindrade barnen. Brist på
resurser leder till brist på rätt utbildningsformer och isolering i samhället. En
privat stiftelse, som finansieras av gåvor, ansvarar för rehabilitering av cirka 80
procent av landets funktionshindrade barn och ungdomar.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Chile finns ett flertal oberoende organisationer för de mänskliga rättigheterna.
De viktigaste är FASIC (de kristna kyrkornas stiftelse för social hjälp); Comisión
Chilena de Derechos Humanos (chilenska kommissionen för mänskliga
rättigheter) samt Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
(anhörigföreningen för ofrivilligt försvunna).
Regeringen för en löpande dialog med olika nationella och internationella
enskilda organisationer i frågor som rör mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
UNICEF och UNESCO (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur) har
regionalkontor och programverksamhet i Chile. EU-kommissionen har ett
delegationskontor för verksamhet i Chile, dock främst inom det
ekonomisktekniska området. Amnesty International har kontor i Chile, liksom
andra internationella organisationer med verksamhet som rör mänskliga

rättigheter, till exempel International Organisation for Migration.
I november 2007 anordnade svenska ambassaden, i samarbete med Svenska
Institutet, International Organization for Migration (OIM) och
kvinnoministeriet Sernam, två seminarier om människohandel och sexuellt
utnyttjande, med deltagande av svenska och chilenska experter.
Seminarierna arrangerades såväl i Santiago som i norra Chile

Mänskliga rättigheter i Argentina 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Bristerna i efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna är oroväckande .
Rättsväsendet är överbelastat och ineffektivt. Fleråriga frihetsberövanden i
väntan på dom förekommer ofta. Fängelserna är i stor utsträckning
överbelagda och förhållandena undermåliga. Uppgifter förekommer om
övergrepp och tortyr i fängelser och häkten. Internernas säkerhet kan i många
fall inte garanteras. Övervåld och ibland dödsfall förekommer i samband med
polisingripanden. Godtyckliga frihetsberövanden förekommer och i flera
provinser kan polisen besluta om frihetsberövande och även utfärda dom.
Enligt många kritiker har pressfriheten inskränkts under president Nestor
Kirchners regeringstid (2003-07). Som ett resultat av direkta och indirekta
påtryckningar anses självcensur förekomma alltmer. Regeringsföreträdare har
offentligt kritiserat journalister och vissa media. Den federala statens
omfattande annonsbudget ska ha omdirigerats till vänligt sinnade medier, utan
att neutrala kriterier, så som upplaga eller tittarsiffror följts. Samma situation
råder i många mindre provinser, vars medier är beroende av annonsintäkter
från provinsregeringen. I vissa provinser äger tongivande politiska ledare de
dominerande dagstidningarna eller radiokanalerna.
På grund av en stor informell sektor utesluts drygt 40 procent av arbetstagarna
från befintlig arbetsrätt. Tillgången till hälsovård ska omfatta alla, men stora
brister förekommer, i synnerhet på landsbygden. Spädbarnsdödligheten är
mycket hög i flera nordliga provinser. 23,4 procent av befolkningen lever i
fattigdom. I flera provinser beräknas cirka 40-45 procent av invånarna vara
fattiga. Enligt den statliga statistikmyndigheten lever 40,9 procent av alla barn i
fattigdom, varav 14,3 procent i extrem fattigdom. Enligt Hälsoministeriet
skulle åtta procent av barnen vara kroniskt undernärda. Många uppgifter
förekommer om kränkningar av kvinnors rättigheter, inte minst våld i hemmet.

Handel med kvinnor och barn förekommer, men i vilken utsträckning är
oklart. Urfolken åtnjuter sämre levnadsvillkor, arbetsförhållanden och tillgång
till hälsovård än övriga invånare.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Argentina har ratificerat följande centrala konventioner avseende de mänskliga
rättigheterna:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa (frivilliga)
protokollet om enskild klagorätt. Det fakultativa protokollet om
avskaffandet av dödsstraffet har inte undertecknats.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt det fakultativa protokollet
om förebyggande av tortyr,
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter
och om handel med barn.
Argentina har undertecknat men inte ratificerat följande konventioner:
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, inklusive det fakultativa
protokollet.
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances.

Argentina har i stor utsträckning inkommit med de rapporter som
konventionerna kräver. Argentina är dock drygt fem år försenat med att
rapportera till konventionskommittén för konventionen om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter. Specialrapportören för yttrande- och
åsiktsfrihet har en stående inbjudan och besökte Argentina 2000, liksom
specialrapportören för religions- och trosfrihet. En internationell expert på
rätten till utveckling besökte landet 2003. En arbetsgrupp avseende godtyckligt
frihetsberövande genomförde en undersökning i Argentina 2003 (se punkt 5).
Argentina har även ratificerat följande konventioner:
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
- Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter.
Tilläggsprotokollet om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har
ratificerats. Tilläggsprotokollet om dödsstraffets avskaffande har
undertecknats, men inte ratificerats.
Under 2006 mottog den Interamerikanska kommissionen för mänskliga
rättigheter 1325 anmälningar, varav 138 berörde Argentina. Antalet
anmälningar mot Argentina har minskat under senare år.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Övervåld förekommer vid polisingripanden, men får sällan rättsliga
konsekvenser för inblandade poliser. Enligt den enskilda organisationen CELS
(Centro de Estudios Legales y Sociales) avled 65 människor vid konfrontationer
medpolisen i Buenos Aires under det första halvåret 2007 (varav 19 var poliser).
Polis i huvudstadsdistriktet Buenos Aires ska 2007 ha misshandlat en man till
döds. De inblandade poliserna har kunnat fortsätta sin tjänstgöring under
pågående utredning. År 2007, i provinsen Buenos Aires, ska polis ha
konfronterat en brottsmisstänkt man och sedan avrättat honom. Poliserna har
avstängts under pågående utredning.

Tortyr är förbjudet enligt konstitutionen och är i den argentinska brottsbalken
belagt med samma straffsats som mord. Systematisk tortyr tycks inte bedrivas,
men enligt enskilda organisationer gör sig polisen emellanåt skyldig till tortyr
och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.. De vanligaste
tortyrmetoderna anges vara slag, kvävningsförsök och elchocker. Enligt en
enkät bland poliser i provinsen Buenos Aires anser cirka 60 procent att tortyr
är en acceptabel och effektiv förhörsmetod. Förebyggandet av tortyr försvåras
av att utredningar och vittnesmål företas långt efter själva övergreppet. Enligt
enskilda organisationer är viljan att inleda och bedriva undersökningar mot
polisväsendets företrädare bristfällig.
Anmälningar om tortyr handläggs av de olika provinsernas domstolar, varför
tillförlitlig nationell statistik inte finns att tillgå. När ett fall prövas i domstol
benämns tortyr (straffsats: 8-25 år) ofta som "olaglig behandling" (straffsats: 15 år). Uppgifter från CELS gör gällande att 3334 fall av tortyr eller annan grym
och omänsklig behandling skulle ha förekommit på fängelser/polisstationer i
provinsen Buenos Aires mellan maj 2000 och juli 2006 (uppgifterna inkluderar
både anmälda fall och fall som inte har fullföljts rättsligt på grund av rädsla för
repressalier, men som kommit till advokaters kännedom). Få fällande domar
kan i allmänhet noteras. I ett uppmärksammat fall 2006 dömdes en polis i
provinsen Buenos Aires till livstids fängelse för att ha torterat en kvinna till
döds på en polisstation.
FN:s tortyrkommitté uttryckte 2004 oro över situationen i Argentina. Det
ansågs förekomma ett utbrett och inrotat bruk av tortyr bland polisstyrkor i
hela landet. Vidare belystes skillnaden mellan antalet tortyranmälningar och
antalet fällande domar. Kritik framfördes även mot den rättsliga
kategoriseringen av tortyr som "olaglig behandling" (se ovan) samt mot
avsaknaden av nationell statistik. Dessutom noterades förekomsten av tortyrfall
riktade mot särskilt utsatta grupper, exempelvis urfolk, homo, bi- och
transpersoner (HBT) och kvinnor.
Förhållandena i de flesta fängelser och häkten är undermåliga. Lokalerna är
oftast nedslitna och kraftigt överbelagda. Häktade får inte hållas tillsammans

med dömda fångar, men i praktiken är det vanligt. Medelåldern på de
frihetsberövade har sjunkit sedan 1995. Enligt justitieministeriet 2006 var cirka
70 procent av alla fångar 18-34 år. Hiv/aids och drogmissbruk är vanligt.
Den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter kritiserade
Argentina 2005 för att låta fångarnas mänskliga rättigheter kränkas genom
fängelsernas undermåliga förhållanden. En delegation från FN:s arbetsgrupp
för godtyckliga arresteringar besökte Argentina 2003 och fann svåra
missförhållanden. Bland dess anmärkningar kan framhållas överbefolkade
fängelseceller utan toaletter eller tillräckligt med sovplatser, sjuka som inte fick
medicin, interner som aldrig vistades utomhus, samt häktade minderåriga
(inklusive tioåriga barn). FN:s tortyrkommitté meddelade 2004 att
förhållandena i flera fängelser kunde likställas med omänsklig och förnedrande
behandling.
I en enkät utförd av provinsen Buenos Aires Minneskommission uppgav 40
procent av tillfrågade fångar att de någon gång utsatts för omänsklig
behandling. Enligt Human Rights Watch är brutalitet från vakter vanligt i
fängelser. Ansvarig personal åtalas emellertid sällan. I många fall kan
internernas säkerhet inte garanteras. Enligt officiella uppgifter ska 19 fångar ha
avlidit under onormala omständigheter det första halvåret 2007 i fängelser och
häkten i provinsen Buenos Aires. Drygt hälften ska ha begått självmord och de
resterande dött i bråk. Provinsen Buenos Aires regering förklarades i ett unikt
domstolsbeslut 2006 vara skadeståndsskyldig gentemot en avliden interns
anhöriga för att dennes säkerhet inte hade kunnat garanteras.
Vid årsskiftet 2006/07 beräknade justitieministeriet att sammanlagt 60 621
människor var frihetsberövade i Argentina, vilket skulle motsvara 156 personer
per 100 000 invånare. Drygt 28 000 personer var häktade eller fängslade i
provinsen Buenos Aires (med en befolkning på cirka 14 miljoner), varav cirka
4 000 hölls frihetsberövade på polisstationer. Enligt CELS skulle det motsvara
en överbeläggning på drygt 40 procent. Högsta domstolen förklarade 2005 att
provinsen Buenos Aires var skyldig att åtgärda överbeläggningen i fängelserna.
Strejker och upplopp förekommer. I provinsen Santiago del Estero i november

2007 avled 35 fångar i en eldsvåda. Upprinnelsen ska ha varit en protest mot
fängelsets överbeläggning (465 fångar jämfört med en egentlig kapacitet för
180). Under ett upplopp i oktober 2005 i ett fängelse i provinsen Buenos Aires
utbröt en eldsvåda som resulterade i 33 fångars död. Enligt provinsen Buenos
Aires Minneskommitté borde fängelsepersonalen hållas ansvarig. Fångarna ska
medvetet ha förblivit inlåsta under branden. Utredningar pågår mot vakter och
fängelseledning som fortfarande har kvar sina arbeten.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är förbjudet enligt konstitutionen. Dödsstraff föreskrivs emellertid
för militära brott även i fredstid, men bestämmelsen har inte tillämpats de
senaste 40 åren.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt Argentinas konstitution får ingen frihetsberövas utan en häktningsorder.
Häktning av misstänkt tillåts för förhör efter beslut av polis eller domstol.
Förhöret måste dock äga rum inom 24-48 timmar. Detta respekteras dock inte
alltid och FN:s arbetsgrupp för godtyckliga arresteringar konstaterade vid sitt
besök i Argentina 2003 att det förekommer häktningar i strid med lagens
bestämmelser. Misstänkta grips på lösa grunder och hålls kvar utan att kunna
kontakta anhöriga eller advokat.
Många provinser har lagar som strider mot konstitutionen och som i praktiken
innebär att lokala polischefer, utan beslut av domstol, kan besluta om häktning,
hur länge personer ska bara frihetsberövad och straff. I provinsen La Rioja får
polisen på blotta misstankar häkta en person i 30 dagar, utan att domstol
behöver kontaktas. Samma polis avgör ifall den häktade ska släppas mot böter.
I provinsen Catamarca har polisen i praktiken samma befogenhet i 15 dagar. I
provinsen Jujuy kan polisen häkta och döma en person inom 48 timmar.
Polisens beslut kan överklagas, men under tiden förblir personen häktad. I
provinsen Córdoba får polisen besluta om häktning och straff, men det senare
verkställs inte ifall den dömde överklagar inom 48 timmar. Enligt enskilda
organisationer och advokatsamfund i provinserna är bruket av ovan nämnda
lagar vanligt. Över hela landet drabbar godtyckliga arresteringar i störst

utsträckning mindre bemedlade invånare, som inte har råd med privata
advokater eller inte känner till sina rättigheter.
Vid årsskiftet 2006/07 var sammanlagt 60 621 människor frihetsberövade i
Argentina, vilket skulle motsvara 156 personer per 100 000 invånare (se även
avsnitt 3). Antalet frihetsberövade har nästan fördubblats under det senaste
decenniet. Enligt CELS skulle orsaken vara en kombination av ökad
brottslighet och längre fängelsestraff. Antalet frihetsberövade tros även ha ökat
på grund av ett mer omfattande bruk av häktning utan erforderliga bevis.
Enligt många kritiker antas i praktiken att den misstänkte är skyldig till dess att
motsatsen bevisas eller att fallet preskriberas (se punkt 6). När rättegång så
småningom äger rum visar sig många vara oskyldiga (30 procent enligt
justitieministeriet). Ingen möjlighet till skadestånd föreligger. De senaste åren
har flera fall uppmärksammats, bland annat i provinsen Catamarca, av
frihetsberövade som hade väntat fyra till sex år på rättegång och sedan frikänts
i brist på bevis. Rätten att överklaga ett häktningsbeslut tycks inte utgöra ett
effektivt rättskydd. Processen är komplicerad, kostsam och långdragen.
Argentinsk lag stipulerar att en persons häktningstid inte får överstiga två år.
Enligt CELS dröjer det i de flesta fall minst två år innan frihetsberövade får sin
sak prövad i rättegång. I provinsen Buenos Aires tros den genomsnittliga
häktningstiden vara tre år. I samma provins väntade cirka 80 procent av de
frihetsberövade på dom 2005. I genomsnitt i Argentina 2006 väntade 63
procent på dom. Det är inte ovanligt att häktningstiderna överskrider
straffsatsen för det aktuella brottet. I september 2006 hungerstrejkade 12 000
fångar i provinsen Buenos Aires för att söka påskynda de rättsliga processerna.
De långa väntetiderna kan enligt CELS i stor utsträckning tillskrivas
domstolarnas ineffektivitet och organisation.
I samband med rättsprocesser förekommer allvarliga hot mot åklagare,
advokater, domare och vittnen. I samband med de pågående rättegångarna mot
misstänkta förbrytare under diktaturtiden har samtliga nämnda grupper
mottagit hot.

Straffmyndighetsåldern är 16 år. Barn i åldern 16-18 år kan endast lagföras för
grövre brott. Särskilda domare handlägger mål rörande barn under 18 år.
Häktning av minderåriga förekommer vid misstanke om brott, men även som
social "skyddsåtgärd" för utsatta barn (jämför punkt 15).
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Argentinarna hyser i allmänhet ett lågt förtroende för rättsväsendet, vars
företrädare ofta uppfattas som inkompetenta, politiserade eller korrupta. I
synnerhet i provinserna anses domarna vara föremål för politiska
påtryckningar. Det är en utbredd uppfattning att straffrihet råder för politiker
och tjänstemän. Trots frekventa avslöjanden och anmälningar om korruption
förekommer få fällande domar. För de flesta medborgare är rättsväsendet
svårtillgängligt. Alla inlagor måste göras skriftligen, även om det numera finns
vissa undantag inom straffrätten. Alla har rätt till en offentlig advokat, men
väntetiderna är långa. Privata advokater är för dyra för de flesta argentinare.
Enligt CELS har 9 av 10 anklagade i provinsen Buenos Aires offentlig advokat.
Argentinas domstolsväsende består av federala och provinsiella domstolar.
Enligt konstitutionen ska domstolarna vara självständiga. I praktiken har de
emellertid ofta varit knutna till den verkställande makten. Under 1990-talet
politiserades Högsta domstolen genom att dess medlemsantal utökades från
fem till nio. President Nestor Kirchner (2003-07) lät bli att fylla två vakanser.
Istället fastställdes i lag domstolens medlemsantal till sju, men med
stipulationen att antalet ledamöter genom naturliga avgångar åter ska minskas
till fem.
Konstitutionen fastställer hur federala domare utses. Ett kollegium bestående
av jurister och politiker, Consejo de la Magistratura, utser tre kandidater, varav
presidenten väljer en som sedan måste godkännas av senaten. Urvalsprocessen
har under senare år blivit mer öppen och tänkbara kandidater måste numera
uppfylla vissa professionella kriterier. Det civila samhället har även getts
möjlighet att få uttala sig. För närvarande har cirka 25 procent av de federala
domarna utsetts direkt av nämnda kollegium för att snabbt fylla vakanser.
Högsta domstolen förklarade 2007 att denna praxis med ”tillfälliga” domare

var författningsvidrig och äventyrade rättsäkerheten. Situationen måste rättas
till inom ett år. Förutom att föreslå domarkandidater kan kollegiet även besluta
att avsätta domare. Efter en kritiserad reform av kollegiet 2006 har presidenten
i praktiken veto i förslags- och avsättningsprocessen.
I flera provinser finns ett liknande kollegium med likartade befogenheter
avseende till- och avsättning av domare. I övriga provinser till- och avsätts
domare genom beslut av provinsparlamentet efter förslag från guvernören,
som utser sin kandidat i en mer eller mindre öppen urvalsprocess. Enskilda
organisationer har under de senaste åren uttryckt stor oro över domstolarnas
självständighet gentemot den verkställande makten i många provinser (i bland
andra Tierra del Fuego, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Buenos
Aires, Neuquén, Chubut, Tucumán och Misiones).
Militär underrätt finns, med civil domstol som överinstans.
Det finns cirka sju poliser per tusen invånare. De är i allmänhet dåligt utbildade
och illa betalda. De federala poliskårerna (gendarmeri, säkerhetspolis och
kustbevakning) lyder under justitieministern. Provinsernas poliskårer ansvarar
inför provinsguvernören.
I provinsen Buenos Aires förekommer rapporter om korruption och brottslig
verksamhet bland de cirka 50 000 poliserna. De ska bland annat ha ägnat sig åt
narkotikahandel, kidnappningar, olagliga lotterier, koppleri och illegala
adoptioner. I ett försök att förbättra poliskårens rykte har de senaste åren flera
tusen poliser avskedats. Polistjänstemäns inblandning i kidnappningar ska mer
eller mindre ha upphört, men övrig brottslighet lär fortgå om än i mindre skala.
Flera avskedade poliser har fortsatt sin kriminella verksamhet. Exempelvis
kidnappades i mars 2006 en argentinsk affärsman av en grupp före detta
poliser. Enligt flera enskilda organisationer har polisens rutiner och beteende
inte ändrats trots utrensningarna.
För några år sedan skapades en parallell polisstyrka med nyrekryterade poliser i
provinsen Buenos Aires. Syftet var att en icke korrupt och brottsanstruken

styrka så småningom skulle ersätta den gamla. Anmälningar om övervåld och
kriminalitet har riktats även mot den nya polisstyrkan, vars rekryteringsprocess
är densamma som den gamla poliskårens.
Det finns flera institut/myndigheter som tar emot anmälningar om
kränkningar av enskildas rättigheter. Justitiedepartementet har ett sekretariat
för mänskliga rättigheter som ska övervaka att staten lever upp till sina
skyldigheter. Många provinser har sekretariat för mänskliga rättigheter, som tar
emot anmälningar och bistår enskilda. Sekretariaten har emellertid inte själva
möjlighet att rättsligen utreda och driva fallen. I praktiken lämnas fallen över
till exempelvis polisens avdelning för internutredningar. Få fall leder till
fällande domar. Sekretariatens resurser är i regel små.
Ombudsmannen, Defensor del Pueblo, ska kontrollera att den federala
administrationen respekterar de mänskliga rättigheterna. Institutionen tar emot
klagomål från enskilda medborgare rörande den federala statens ekonomiska
och sociala förvaltning. Ombudsmannen kan inleda en undersökning på eget
initiativ eller med anledning av en medborgares anmälan. Resultatet av en
undersökning kan karakteriseras som en rekommendation utan laglig verkan.
Institutionens ringa budget, som beslutas av kongressen, medför att
verksamheten är begränsad. Ombudsmannainstitutet har fått kritik för att
medvetet hålla en låg profil i politiskt känsliga frågor. Ombudsmän finns även i
vissa provinser.
7. Straffrihet
Straffrihet anses i allmänhet råda för polis politiker och militären., inte minst på
grund av politiseringen av rättsväsendet (se avsnitt 5 och 6). I Argentina
diskuteras dock straffrihet framför allt i samband med kränkningarna av de
mänskliga rättigheterna (försvinnanden, mord, tortyr) som begicks under den
senaste militärdiktaturen(1976-1983). Förbrytelserna kunde under många år
inte lagföras på grund av två amnestilagar från 1987. De förklarades emellertid
strida mot konstitutionen och retroaktivt anses utan verkan av Högsta
domstolen 2005. Före amnestilagarnas tillkomst lagfördes och dömdes flera
medlemmar av militärregeringarna, men de benådades genom presidentdekret

utfärdade av president Carlos Menem 1989-1990. Benådningsdekreten
förklarades vara författningsvidriga av Högsta domstolen i juli 2007.

2007 dömdes sju militärer, bland andra den tidigare arméchefen Cristino
Nikolaides, till 20-25 års fängelse för olaga frihetsberövande och tortyr.

Trots amnestilagarna kunde vissa brottskategorier redan tidigare lagföras,
exempelvis bortförande av barn under tio år, illegal adoption och stöld av
egendom. Flera av militärregeringarnas medlemmar kunde sålunda åtalas och
dömas. Det antas att cirka 300-400 barn föddes av frihetsberövade och
olagligen gavs till barnlösa militärer, poliser eller andra personer. Enligt den
enskilda organisationen Abuelas de la Plaza de Mayo ska hittills 85 barn ha
återfunnits.

I samband med rättegången mot Etchecolatz 2006 försvann ett nyckelvittne,
Jorge Julio López, som ännu inte har påträffats (december 2007). Det befaras
att han har kidnappats eller mördats för att söka skrämma vittnen i kommande
rättegångar till tystnad. Kort efter försvinnandet uttryckte guvernören i
provinsen Buenos Aires misstankar om att tidigare eller nuvarande poliser i
provinsens poliskår skulle vara inblandade. Ett trettiotal poliser blev då
tvångspensionerade eller avstängda från tjänstgöring på grund av kopplingar till
olaglig verksamhet under militärdiktaturen.

Det är fortfarande oklart hur många människor som försvann under
diktaturåren. En nationell kommission, Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP, ungefär Nationell kommission om
försvunna personer), fastslog 1984 att minst 8 961 personer hade försvunnit. Den
nuvarande regeringen och flera enskilda organisationer hävdar att cirka 30 000
människor försvann. Antalet registrerade försvinnanden hos Justitiedepartementets sekretariat för mänskliga rättigheter uppgår till cirka 13 000.
I december 2007 var 284 före detta militärer och poliser häktade i väntan på
rättegång för förbrytelser under diktaturen. Fler häktningar förväntas de
närmaste åren. Enligt CELS förvarades cirka 80 av de häktade i militärens och
polisens egna förläggningar, vilket skulle kunna äventyra deras säkerhet. De
första rättegångarna ägde rum 2006 och resulterade i livstidsdomar mot två
åtalade före detta poliser i provinsen Buenos Aires, Julio "el turco" Simón och
Miguel Etchecolatz. Båda dömdes för brott mot mänskligheten, inklusive
mord, tortyr och olagliga frihetsberövanden. Den senare dömdes även för
folkmord. Christian von Werncih, kyrkoadjunkt hos polisen i provinsen
Buenos Aires under diktaturen, dömdes i november 2007 till livstids fängelse
för brott mot mänskligheten, däribland medansvar för sju mord. Den tidigare
kustvaktsofficeren Héctor Febres avled i december 2007 av cyanidförgiftning
under pågående rättegång för kidnappning och tortyr. Han hölls fängslad i en
av kustvaktens egna förläggningar. Det var oklart ifall han hade tagit sitt eget
liv eller mördats för att inte avslöja eventuella medbrottslingar. I december

Bland de militärer som har häktats återfinns kapten Alfredo Astiz, som
misstänks för bland andra svenskan Dagmar Hagelins försvinnande 1977.
Dagmars far, Ragnar Hagelin, har sedan 1986 sökt lagföra Astiz i en
brottsmålsprocess. På grund av amnestilagarna från slutet av 1980-talet lades
fallet ned. Men 1995 begärde Hagelin inför domstol att fallet skulle öppnas på
nytt. Först 2006 fastställdes att Hagelins yrkande var i enlighet med gällande
rätt (efter amnestilagarnas avskaffande). Astiz har överklagat beslutet till
Högsta domstolen, som i december 2007 ännu inte hade uttalat sig i frågan.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrandefriheten garanteras av konstitutionen. Argentinska media är fristående
från statsmakten med undantag för ett par statligt ägda TV- och radiokanaler
samt en nyhetsbyrå. Ägarkoncentrationen inom den privata sektorn har ökat på
senare år. Alla medier är reklamfinansierade.
Enligt många kritiker har dock pressfriheten och medias självständighet utsatts
för påfrestningar under president Kirchners regeringstid (2003-2007). Den
federala statens omfattande annonsbudget har mångdubblats under senare år
och ska ha omdirigerats till vänligt sinnade medier, utan att neutrala kriterier
som upplaga eller tittarsiffror följts. Uppgifter förekommer även om att
regeringen ska ha försökt påverka privata företag att inte annonsera i vissa
kritiska medier. Det ökande bruket av den offentliga annonsbudgeten som

påtryckningsmedel anses ha påverkat nyhetsrapporteringens innehåll och
inriktning. Påtryckningar från ägare och redaktörer angående artiklars innehåll
anses ha ökat. Uppgifter gör gällande att regeringen emellanåt har försökt
ändra den mest inflytelserika dagstidningens förstasida, vars huvudrubrik anses
ha stor inverkan på läsarnas uppfattning om regeringens politik.
Det har förekommit att vissa TV- och radioprogram ställts in med kort varsel
till synes utan anledning. Misstankar har framförts om att orsaken ska ha varit
programmens regeringskritiska hållning. President Kirchner kritiserade vid ett
flertal tillfällen offentligt enskilda journalister som ansågs vara kritiska till
regeringens politik. Den nuvarande presidenten, Christina Fernández de
Kirchner, kritiserade som senator specifika journalister och media. Högt
uppsatta regeringsföreträdare ska regelbundet ha kontaktat journalister för att
diskutera kritisk rapportering. Sammantaget anses självcensur förekomma
alltmer.
I oktober 2006 uttryckte den Interamerikanska kommissionen för mänskliga
rättigheter (CIDH) oro över yttrande- och pressfriheten i Argentina. En allt
större intolerans mot kritik noterades hos regeringen. Kommissionen
kritiserade bruket av offentliga annonsmedel efter regeringens eget
gottfinnande, liksom att vissa medier diskriminerades när det gällde tillgång till
offentlig information. Farhågor framfördes även om orsaken till att vissa TVoch
radioprogram plötsligt upphört. Den interamerikanska pressens
sammanslutning, SIP, framförde i september 2006 liknande kritik mot
president Kirchner, som inte ansågs kunna förhålla sig till en självständig press.
De argentinska journalisternas sammanslutning, FOPEA, har vid upprepade
tillfällen framfört bekymmer över utvecklingen.
I Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2007 återfanns Argentina på plats
82 av 169 undersökta länder – en försämring med sex platser jämfört med
föregående år. Landets position motiveras med regeringens frekventa
påtryckningar på medier, samt pressfrihetens vanskliga situation i många
provinser. Under 2006 attackerades 34 journalister fysiskt. Reportrar utan
gränser rapporterade även 2007 om flera fall av misshandel av journalister.

En omdebatterad federal lag stipulerar att ”förtal” av politiker och offentliga
tjänstemän kan ge fängelsestraff. I praktiken brukar endast böter utdömas, men
det förekommer en annan praxis i vissa provinser (se nedan).
I många provinser kan mediernas självständighet ifrågasättas. I vissa provinser
(exempelvis San Luis, Salta och Santa Cruz) äger tongivande politiska ledare de
dominerande dagstidningarna och radiokanalerna. I provinsen Salta dömdes
2007 en journalist till ett års villkorligt fängelse och ett års yrkesförbud för att
ha ”förolämpat” provinsguvernören. Enligt en undersökning av den enskilda
organisationen Asociación por los Derechos Civiles (ADC, ungefär Föreningen
för medborgerliga rättigheter) är mediernas förhållanden oroväckande i
provinserna Córdoba, Neuquén, Río Negro och Tierra del Fuego. Den
offentliga annonsbudgeten används till att belöna okritiska media och att
försöka påverka nyhetsrapporteringens innehåll. I exempelvis Tierra del Fuego
motsvarar de offentliga annonserna cirka 75 procent av lokala mediers totala
inkomster. För att värna pressfriheten dömde Högsta domstolen i ett
uppmärksammat fall 2007 till en lokaltidnings fördel mot regeringen i
provinsen Neuquén. Provinsregeringen ansågs inte godtyckligt få distribuera
sina annonser, utan vara tvungen att följa vissa neutrala kriterier.
I Argentina finns ingen nationell lag som möjliggör tillgång till offentlig
information. Ett presidentdekret från 2004 stipulerar allmänhetens tillgång till
information som omfattar den verkställande makten och privatiserade
serviceföretag.
Förenings- och församlingsfriheten garanteras av konstitutionen. Vägspärrar
som upprättats av demonstranter är relativt vanligt och leder i vissa fall till
våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Polisen
anklagas emellanåt för övervåld, men även för passivitet. Regeringen har
kritiserats för att vara för tolerant mot demonstranter som stör den allmänna
ordningen. Demonstrationer som har tolkats som politiskt känsliga för
regeringen har emellanåt mötts av motdemonstrationer organiserade av
regeringsföreträdare.

Religionsfriheten garanteras av konstitutionen. Cirka 80 procent av
befolkningen är katoliker. Argentinas författning föreskriver dock att "den
federala regeringen upprätthåller den romersk-katolska tron". Den
romerskkatolska kyrkan mottar olika ekonomiska stöd från staten. Statschefen är
inte längre förpliktigad av konstitutionen att vara katolik. Andra trossamfund kan
fritt utöva sin verksamhet. Cirka tio procent av befolkningen är protestanter.
I Argentina finns Latinamerikas största judiska minoritet (cirka 300 000
personer). Uttryck för antisemitism förekommer, exempelvis skändningar av
judiska gravplatser, antisemitiskt klotter och hot mot judiska
organisationer/församlingar. Cirka 500 000 muslimer med arabiskt ursprung
bor i Argentina. Det har förekommit ett fåtal islamofobiska incidenter.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Argentina är en federal republik, vars konstitution föreskriver en maktdelning
mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten. De politiska
ämbetena både på federal och provinsnivå tillsätts i allmänna och fria val.
Presidentval hålls vart fjärde år. Presidenten kan väljas för högst två på
varandra följande mandatperioder. Den nuvarande stats- och regeringschefen,
Cristina Fernández de Kirchner (peroniströrelsen), valdes 2007. Ledamöter i
kongressens övre kammare, senaten, innehar mandat på sex år. Medlemmar av
kongressens undre kammare, deputeradekammaren, är valda på fyra år.
Kongressval äger rum vartannat år, varvid en tredjedel av senatens och hälften
av deputeradekammarens mandat förnyas. Det senaste kongressvalet ägde rum
2007.

förbi den lagstiftande makten genom att utfärda presidentdekret. Denna
möjlighet ska egentligen endast brukas i krissituationer, men har kommit att
användas allt oftare (inte minst under Nestor Kirchner 2003-07). Sedan 2006
kan dekreten godkännas i efterhand av kongressen. En annan lag från 2006
fastställde tidigare praxis som ger den verkställande makten befogenhet att
omfördela budgetposter efter eget godtycke utan kongressens stöd.
Valen i Argentina anses i allmänhet vara fria och valfusk tros inte förekomma
systematiskt. Däremot förekommer uppgifter om oegentligheter i samband
med val. Enligt den enskilda organisationen Poder Ciudadano (ungefär
Medborgarmakt) rapporterades exempelvis att vissa valsedlar i president- och
lokalvalen 2007 skulle ha avlägsnats medvetet från vissa vallokaler. Samma
organisation mottog även anmälningar från människor som inte hade fått rösta
eftersom någon annan redan hade röstat i deras namn. Kritik har framförts om
hur regeringens kandidat inför presidentvalet 2007 kunde använda sig av
statens resurser, bland annat för annonser, och hur hon favoriserades av
statliga media.

Enligt opinionsinstitutet Latinobarómetros undersökning 2007, anser 83 procent
av argentinarna att demokrati är att föredra framför andra styrelseformer. Det
är en ökning med nio procent sedan föregående år och är det högsta resultatet
sedan Latinobarómetro inledde sina undersökningar 1995.

Klientilism (köpta lojaliteter) anses vara vanliga i argentinsk politik, inte minst i
samband med val. I de flesta valkampanjer förekommer exempelvis uppgifter
om distribution av mat, hushållsartiklar, möbler, kontanter med mera,
tillsammans med vissa kandidaters valsedlar. Kuvert med pengar och valsedlar
samt hushållsartiklar ska exempelvis ha delats ut inför guvernörsvalet i
provinsen La Rioja 2007, liksom inför peroniströrelsens internval i samma
provins 2006. Inför valet till en konstituerande församling 2006 i provinsen
Misiones rapporterades om distribution av bland annat mat och madrasser
tillsammans med guvernörens valsedlar. Inför kongressvalet 2005 förekom
uppgifter i flera tidningar om att vitvaror, möbler med mera, skulle ha delats ut
av socialministeriet till stöd för presidentens kandidater.

Politisk mångfald råder men argentinsk politik domineras av peroniströrelsen
och dess olika fraktioner. Presidentens fraktion, Frente para la Victoria (FPV),
och dess allierade kontrollerar en majoritet i kongressens båda kamrar. Statsoch
regeringschefens befogenheter är långtgående. Bland annat kan denna gå

Nepotism anses vara vanligt förekommande i argentinsk politik. Nestor
Kirchner efterträddes 2007 av sin egen hustru som president. Inga interna val
ägde dessförinnan rum inom peroniströrelsen. Nestor Kirchners syster, Alicia
Kirchner, är socialminister

I Transparency Internationals korruptionsindex 2007 innehar Argentina plats
105 (av 180 länder) med betyget 2,9 av 10 – en försämring jämfört med 2006
(plats 93). Betyget återspeglar såväl förekomsten av korruption som bristen på
åtgärder. Enligt argentinarnas uppfattning är de politiska partierna och
rättsväsendet de mest korrupta institutionerna. Transparency International har
särskilt uppmärksammat den bristande kontrollen över hur den federala
budgeten spenderas, inte minst att den verkställande makten kan omfördela
budgetmedel efter eget godtycke. Korruption anses vara vanligt förekommande
i argentinsk politik. Släktingar och vänner till politiker återfinns ofta i
affärsprojekt som är beroende av offentliga upphandlingar. Medvetet satta
överpriser och mutor anses vara vanligt vid offentliga upphandlingar. Väldigt
få personer åtalas.
Flera institutioner har till uppgift att kontrollera den federala förvaltningen och
dess tjänstemän. Under den verkställande makten lyder Oficina de AntiCorrupción (Antikorruptionsbyrån) som skapades 1999. Få av dess
undersökningar har resulterat i rättegångar och ännu färre i någon fällande
dom. Dess oberoende av regeringen har dessutom ifrågasatts, eftersom dess
nuvarande chef är en tidigare regeringsmedlem. Liknande myndigheter finns i
11 av 24 provinser. Även Sindicatura General de la Nación
(Revisionsmyndighet) ska utöva kontroll av den offentliga förvaltningen.
Organet lyder under den verkställande makten och dess biträdande chef var, tills
nyligen, plan- och infrastrukturministerns hustru. Den senare omständigheten
behövde, enligt ett uttalande av Oficina de Anti-Corrupción, inte innebära någon
intressekonflikt. Båda organen bedriver av budgetskäl en relativt liten
verksamhet. Kritiker menar också att det saknas politisk vilja att undersöka
korruption relaterad till den nuvarande regeringen. Ett revisionsorgan som lyder
under kongressen (Auditoría General de la Nación - riksrevisionsmyndighet) ska
se till att statliga organ och företag samt privatiserade serviceföretag efterlever
gällande lagar. Presidentens parti innehar en majoritet av styrelseplatserna. Det
har kritiserats för att vara inaktivt och sakna vilja att befatta sig med
kontroversiella företeelser.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Argentinsk lagstiftning förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av kön,
hudfärg, nationalitet, religion, politisk åsikt, ålder eller fackanslutning.
Argentina har ratificerat Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta
centrala konventioner. Konstitutionen garanterar rätt till semester, rimlig och
lika lön, värdiga arbetsförhållanden samt strejkrätt. Alla löntagare har rätt att
ansluta sig till eller bilda fackförening. Enligt arbetsministeriet är 37 procent av
arbetstagarna medlemmar i fackförening.
ILO har vid upprepade tillfällen rekommenderat Argentina att upphäva
bestämmelser som endast ger fackföreningar med personería gremial (en
särskild arbetsrättslig status) rätt att förhandla med arbetsgivare om
kollektivavtal. Regeln medför att existerande fackföreningar i praktiken får
monopol på kollektivavtalsförhandlingar och skulle därmed vara i strid med
ILO:s konvention 87. Arrangemanget anses ha skapats för att gynna
paraplyorganisationen Confederación General de Trabajo (motsvarande svenska
LO), som traditionellt är nära allierat med peronistpartiet. International Trade
Union Confederation (ITUC) kritiserade företeelsen i februari 2007.
Den officiella minimilönen motsvarade i december 2007 980 pesos (cirka 310
US dollar) i månaden (för jämförelse med fattigdomsgränsen se avsnitt 13). De
flesta formellt anställda arbetstagarna tjänar mer än minimilönen. Arbetstiden
får enligt lag inte överskrida åtta timmar om dagen eller 48 timmar i veckan
under dagtid. Nattarbete får bedrivas högst 24 timmar i veckan. Arbetstiden i
farliga eller sanitärt prekära arbetsmiljöer får inte överstiga 36 timmar i veckan.
För arbete utöver tillåten arbetstid ska övertidsersättning utbetalas.
Arbetstagare ska enligt lag genom sin anställning vara försäkrade mot olyckor
under arbetet och på väg till och från jobbet. I praktiken förekommer
avvikelser från bestämmelserna om arbetstid och arbetsvillkor.
Enligt den statliga statistikmyndigheten 2006 skulle 44 procent av den
arbetande befolkningen beräknas vara verksam inom den informella sektorn,
som inte omfattas av arbetsrätten. Andelen svart anställda av befolkningen i

arbetsför ålder har nästan fördubblats sedan början av 1990-talet. En svart
anställd arbetstagare beräknas tjäna en tredjedel av en formellt anställd persons
lön. Enligt statlig statistik från 2006 skulle cirka 14 miljoner argentinare, de
allra flesta i den informella sektorn, tjäna under 410 pesos i månaden (jfr ovan
officiell minimilön). Det förekommer uppgifter om att många arbetsgivare,
inklusive staten, kräver att de anställda registreras som egenföretagare för att
arbetsgivaren ska slippa betala sociala avgifter. Den öppna arbetslösheten
tredje kvartalet 2007 var 8,1 procent. Som arbetslösa räknas endast de som
aktivt söker arbete, varför antalet verkligt arbetslösa egentligen anses vara
högre. Mottagarna av statliga bidrag räknas exempelvis inte in i
arbetslöshetsstatistiken. Ytterligare cirka tolv procent av befolkningen i
arbetsför ålder beräknas vara undersysselsatta.
I Argentina finns många illegala arbetskraftsinvandrare, främst från Bolivia,
Peru och Paraguay, som inte omfattas av befintlig arbetsrätt. De flesta är
byggarbetare, hushållsanställda eller arbetar på fruktodlingar. Enligt Federación
de Asociaciones Civiles Bolivianos (Förbundet för bolivianska
medborgarorganisationer) uppehöll sig exempelvis cirka 850 000 bolivianer i
Argentina 2006. Bolivias migrationsmyndighet uppskattade att 1 000 0001 500 000 bolivianer befann sig i Argentina 2006. Det förekommer uppgifter
om att invandrare utan dokument utsatts för tvångsarbete. Fall av arbete under
slavliknande förhållanden sägs förekomma, främst som resultat av
människohandel för prostitution, men även för arbete i textilindustrin. Vid en
eldsvåda 2006 i en textilfabrik i Buenos Aires avled sex invandrare utan
dokument från Bolivia. Det avslöjades då att många bolivianer hade arbetat i
fabriken under synnerligen undermåliga villkor, i praktiken som slavarbetare.
Lokala myndigheter ska därefter ha intensifierat inspektionen av misstänkta
fabriker.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Argentina spenderade 9,2 procent av BNP på privat och offentlig hälsovård
2005 (den offentliga hälsovården motsvarade samma år 48,6 procent av
samtliga hälsovårdsutgifter). Endast 28 länder spenderade en större andel av
BNP på hälsovård än Argentina 2003. Enligt flera bedömare avspeglades

emellertid inte kostnaderna i hälsovårdens kvalitet. Det finns offentliga sjukhus
som ska vara gratis för alla, men de är överbelastade och illa utrustade.
Offentliganställda läkares löner anses vara mycket låga. Privata vårdinrättningar
håller en högre standard, men är för kostsamma för de allra flesta argentinare.
Många arbetstagare har en sjukvårdsförsäkring (administrerad av
fackföreningarna) via sin anställning och har därigenom tillgång till speciella
vårdinrättningar eller vissa privata sjukhus.
Enligt en undersökning 2006 har en av tre mindre bemedlade familjer stora
svårigheter att få tillgång till hälsovård. En frivillig sammanslutning av läkare i
hela landet uppgav att den 2006 hade behandlat cirka 160 000 patienter, som
inte hade fått tillräcklig offentlig vård. Det sägs vara vanligt att personer
utesluts från hälsovård på grund av svårigheter att bekosta transport till sjukhus
eller för att de inte kan utebli från arbetet. I takt med att ekonomins informella
sektor har vuxit har antalet anställda utan sjukförsäkring ökat. Trycket på de
offentliga sjukhusen har därmed intensifierats. Skillnaderna är stora mellan stad
och landsbygd avseende kvalitet och tillgång till vård. De fattigaste provinserna
erbjuder den sämsta hälsovården. Det råder exempelvis stor skillnad i
spädbarnsdödlighet mellan huvudstadsdistriktet Buenos Aires (5,9 av 1000
födslar) och provinsen Formosa (16,8 av 1000 födslar). Urfolken anses ha en
särskilt bristfällig tillgång till hälsovård. Epidemier av kolera och
hjärnhinneinflammation har förekommit, liksom fall av spetälska i vissa
nordliga provinser.
Efter den ekonomiska krisen och devalveringen 2002 har tillgången på
importerade mediciner försämrats och priserna stigit. Regeringen har lanserat
en nationell plan för att säkerställa tillgång till medicin för alla behövande.
Bland annat har gratis distribution av basala mediciner förekommit. Enligt en
undersökning 2006 beräknas dock drygt 40 procent av alla familjer vara
tvungna att köpa nödvändiga mediciner. Den höga kostnaden innebär i många
fall att man tvingas avbryta behandlingen. Enligt WHO 2005 var
medellivslängden 74 år (72 för män och 78 för kvinnor).

12. Rätten till utbildning
Enligt konstitutionen har alla invånare rätt till gratis undervisning. Skolan är
främst provinsernas ansvar. Uppgifter förekommer om att kvaliteten ska ha
försämrats i flera provinser. Skolklasserna ska ha blivit större och skolmaten
dragits in. Lärare tjänar i allmänhet mindre än minimilönen. Hälften av lärarna
tros leva i fattigdom.
Nästan 99 procent av alla ungdomar mellan 15 och 24 år är skriv- och
läskunniga. Den obligatoriska 9-åriga grundskolan påbörjas av 96 procent av
barnen, men 38,5 procent (oftast från fattiga familjer) avslutar inte högstadiet.
Regeringen driver ett program för att få fattiga barn att slutföra grundskolan
(genom skolbidrag) och för att höja kvaliteten på undervisningen. Endast en
knapp tredjedel av alla ungdomar fullbordar en gymnasieutbildning. Det råder
brist på vuxenskolor. Bland urfolken beräknas mindre än en procent avsluta
gymnasiet. Ambitionen att få urfolkens barn att gå i skolan hämmas av bristen
på tvåspråkiga lärare – trots att konstitutionen garanterar rätten till tvåspråkig
utbildning för icke spansktalande minoriteter.

provinser, exempelvis Formosa, Chaco och Santiago del Estero, beräknas
ännu 40-45 procent av befolkningen vara fattiga. Fattigdom definieras
som en inkomst som inte räcker för att skaffa basala förnödenheter till
ett värde av 946 pesos för en familj med två barn. Cirka 8,7 procent av
befolkningen lever i extrem fattigdom, det vill säga en familj med två
barn som inte kan uppbringa 442 pesos till att inhandla erforderliga
livsmedel. Av alla barn under 18 år lever 40,9 procent i fattigdom.
Klyftan mellan fattiga och rika växte under 1990-talet och den
efterföljande krisen. I början av 1980-talet tjänade den rikaste tiondelen
av befolkningen åtta gånger mer än den fattigaste tiondelen. Skillnaden
mellan samma grupper 2004 var 41 gånger enligt UNDP (FN:s
utvecklingsprogram). Inkomstskillnaderna har därefter sannolikt
utjämnats, men argentinarnas inkomster är i allmänhet låga. Enligt statlig
statistik från 2006 skulle cirka 14 miljoner argentinare, de allra flesta i
den informella sektorn, tjäna under 410 pesos i månaden. I UNDP:s
utvecklingsindex 2007 rankades Argentina på plats 38 (högst i
Latinamerika) av 177 länder.

De totala offentliga utgifterna för utbildning 2007 motsvarade 5,4 procent av
BNP. Enligt utbildningslagen från 2006 ska de offentliga utgifterna på området
motsvara sex procent av BNP 2010. Lagen stipulerar också att den federala
staten och provinserna därefter vid behov ska höja budgeten för att bibehålla
utbildningssektorns andel av BNP till sex procent.

När det gäller rätten till bostad finns allvarliga problem i huvudstadsdistriktet
Buenos Aires. Cirka 150 000 personer beräknas bo i drygt 20 slumkvarter.
Inkluderas förorterna antas drygt en miljon människor bo i slumliknande
förhållanden. Tillgången till rinnande vatten, fungerande avlopp med mera är
mycket bristfällig.

Insatser har gjorts för att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna, som
numera är ett obligatoriskt inslag i undervisningen i grundskolan och
gymnasiet. Blivande polismän får viss, men ofta inte tillräcklig, utbildning i
mänskliga rättigheter vid polisskolan. Högre polisbefäl måste genomgå
undervisning i ämnet före eventuell befordran.

Många i medelklassen förlorade sitt sparkapital i samband med devalveringen
2002 och den påföljande tvångsomvandlingen av banktillgodohavanden från
dollar till pesos (jämför punkt 2). Lagarna har kritiserats för att i praktiken ha
upphävt äganderätten, men Högsta domstolen förklarade 2004 att de var
förenliga med konstitutionen.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Efter den ekonomiska krisen 1998-2002 beräknades 57 procent av
befolkningen leva i fattigdom. Enligt den federala statens
statistikmyndighet 2007 var andelen fattiga 23,4 procent. I flera nordliga

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Argentina antog 1991 en lag som stadgar att 30 procent av partiernas

kandidater till kongressens undre kammare ska vara kvinnor. En liknande lag
antogs 2001 gällande senaten. Samtliga provinser utom två har antagit liknande
kvoteringslagar avseende provinsparlamenten. Sedan december 2007 är
Cristina Fernández de Kirchner landets första folkvalda kvinnliga president. Av
deputeradekammarens 257 medlemmar är 102 kvinnor. Av senatens 72
ledamöter är 28 kvinnor. Av 24 provinsguvernörer är en kvinna. Försvars-,
hälso- och socialministrarna är kvinnor. Två av Högsta domstolens sju
medlemmar är kvinnor. Ett särskilt kvinnosekretariat knutet till regeringen har
till uppgift att främja jämställdhet. Flera provinser har liknande sekretariat.
All diskriminering på grund av kön är förbjuden enligt lag men diskriminering
förekommer i praktiken inom olika samhällssektorer, särskilt inom hemmet.
Kvinnor har tillträde till de flesta yrken, men arbetar oftare än män inom
lågavlönade yrken. Kvinnornas löner är generellt 40 procent lägre än männens
för likvärdigt arbete. Cirka 50 procent fler kvinnor än män är arbetslösa. Över
hälften av de sysselsatta i den informella sektorn är kvinnor (se även avsnitt
10). Det finns inga betydande skillnader i utbildningsnivå eller analfabetism
mellan kvinnor och män.
Våld mot kvinnor i hemmet anses vara vanligt, men anmälningsfrekvensen är
låg. Det är numera ett brott under allmän strafflag. En förutsättning för att
straff ska utdömas är dock att våldsdådet inkluderar brott mot kvinnans
”sexuella integritet”. Numera kan kvinnor vända sig till familjedomstolar och få
skyddat boende. En domare kan även besluta att mannen inte får vistas i
hemmet. Statens förmåga att ta hand om offer för våld i hemmet är emellertid
begränsad. Det finns exempelvis få skyddshem. Interamerikanska
utvecklingsbanken, IDB, har uppgett att 25 procent av alla argentinska kvinnor
utsätts för våld i hemmet vid någon tidpunkt under sitt liv. Kvinnomisshandel
anses vara förekomma ofta i de fattigare provinserna. Våldtäkt inom
äktenskapet är ett brott, men enligt enskilda organisationer är det inte ovanligt.
I 15 av 24 provinser finns statliga kontor för bistånd till brottsoffer, vilka
specialiserar sig på att hjälpa dem som fallit offer för våldtäkt, misshandel och
sexuellt utnyttjande.

En ny ramlag om sexuell och reproduktiv hälsa antogs 2003. Den ger alla
kvinnor rätt till gratis preventivmedel samt sexualupplysning på olika
hälsocentra i hela landet. Tillämpningen av ramlagen är provinsernas ansvar,
men den federala regeringen tillhandahåller preventivmedlen. Olika resultat kan
noteras i de olika provinserna. Exempelvis har provinsen San Juan uttalat
bojkottat ramlagens förpliktiganden, medan huvudstadsdistriktet Buenos Aires
till synes tillämpar lagen utan förbehåll. En lag om obligatorisk
sexualupplysning i grund- och gymnasieskolan antogs 2006.
Enligt konstitutionen skyddas mänskligt liv från och med befruktningen. Abort
är förbjuden med två undantag: efter våldtäkt av förståndshandikappad kvinna
eller om graviditeten medför fara för kvinnans liv eller hälsa. Argentinas
hälsominister uppskattade 2006 att ungefär 700 000 illegala aborter utförs varje
år (det motsvarar nästan 40 procent av alla graviditeter). Enligt samma minister
utgör abortlagstiftningen i dess nuvarande form ett allvarligt hälsoproblem.
Barnsängsdödligheten uppgår till fyra per 10 000 levande födslar. En tredjedel
av dödsfallen beror på komplikationer efter en illegal abort. Cirka 80 000
kvinnor uppsöker varje år sjukhus på grund av skador efter aborter. Enligt en
opinionsundersökning utförd av forskningscentrat CEDES skulle 62 procent
av befolkningen stödja en legalisering av abort.
Cirka sex procent flickor mellan 15 och 19 år sägs vara eller ha varit gravida.
Andelen födslar där mödrarna är flickor under 19 år uppgår i vissa provinser
till nästan en fjärdedel.
Prostitution är olaglig men förekommer. Enskilda organisationer tror att
sexturism till Argentina är en växande företeelse. Handel med kvinnor och
barn förekommer och utgör enligt International Organisation for Migration
(IOM) ett allvarligt och växande problem. Handeln omfattar främst personer från
Argentinas nordliga provinser till de centrala provinserna och Buenos Aires.
Det förekommer också uppgifter om handel med kvinnor och barn från
Paraguay, Brasilien, Dominikanska Republiken, Colombia och Peru. Enligt
IOM skulle över hälften av alla paraguyanska offer för människohandel
komma till Argentina. Enligt samma organisation skulle Argentina även vara en

tillfällig uppehållsort för offer på väg till Europa. De flesta offer exploateras för
prostitution. Minst en tredjedel av dem sägs vara minderåriga.
I Argentinas lagstiftning saknas brottsrubriceringen människohandel. Åklagare
använder sig av andra lagar som föreskriver straff för exempelvis
tvångsprostitution och slavarbete. Tillförlitlig statistik saknas därför över
antalet fall av människohandel som ledde till undersökning och åtal. En
särskild enhet inom den federala åklagarmyndigheten, Oficina de Asistencia
Integral a la Víctima del Delito (OFAVI, ungefär Kontoret för hjälp till
brottsoffer), samordnar federala myndigheters insatser mot människohandel.
Antalet anmälningar och rättsprocesser avseende människohandel har ökat de
senaste åren. Enligt OFAVI kan det tillskrivas dels att människohandeln ökat
och dels en större medvetenhet bland befolkningen och rättsväsendets
företrädare.
15. Barnets rättigheter
FN:s barnkonvention är införlivad i konstitutionen, men alla provinser har inte
ändrat sin lagstiftning i enlighet med konventionen. Alla under 18 år definieras
som barn. Giftasåldern är lägre för flickor (16 år) än för pojkar (18 år). Barnaga
är inte förbjudet och lär fortfarande vara vanligt i hem och på anstalter. Lägsta
åldern för rekrytering till landets (frivilliga) militärtjänst är 18 år.
Barn under 14 år har enligt lag inte rätt att arbeta. Trots detta förekommer
barnarbete, särskilt på landsbygden. Enligt en rapport från ILO och
arbetsministeriet 2006 arbetar drygt 400 000 barn under 14 år (enligt en
rapport 2003 arbetade 1,5 miljoner barn). Barnen skulle arbeta i genomsnitt sju
timmar per vecka och 20 procent av barnen tio timmar eller mer. Var tionde
barn tros arbeta nattetid. De allra flesta arbetar i det egna hemmet.
Enligt UNICEF (FN:s barnfond) blir barnprostitution i Argentina allt
vanligare. Handel med barn förekommer, men i vilken utsträckning är oklart.
Media uppmärksammade 2007 flera fall av bortrövande barn som tvingats
arbeta under slavliknande förhållanden som prostituerade eller hemhjälp. Den
enskilda organisationen Missing Children mottog 2006 472 anmälningar om

försvunna barn, varav 13 procent tros ha rövats bort. Det finns ingen
tillförlitlig statistik om sexuellt utnyttjande av minderåriga, men enligt en
undersökning 2007 av universitetet i Buenos Aires (UBA) skulle cirka ett av tio
barn ha utnyttjats sexuellt.
Grundskolan är obligatorisk och gratis fram till 15 års ålder, men tillgången till
utbildning var begränsad i vissa landsbygdsområden (se även punkt 12). Enligt
UNICEF står cirka1,2 miljoner barn mellan 6-18 år utanför
utbildningssystemet (drygt 13 procent av alla barn). Enligt Unicef uppvisar
urfolken en lägre utbildningsnivå än övriga invånare. Endast en procent
uppskattas slutföra gymnasiet.
Många barn har inte tillgång till adekvat sjukvård. Barnadödligheten 2006 var
12,6 promille enligt Hälsoministeriet. Situationen ska ha förbättrats med 50
procent de senaste 15 åren, men skillnaderna mellan provinserna ska ha ökat.
Cirka 60 procent av dödsfallen sågs som vara möjliga att förebygga. Enligt den
statliga statistikmyndigheten lever 40,9 procent av alla barn i fattigdom, varav
14,3 procent i extrem fattigdom. I flera av de fattigaste nordliga provinserna
var fattigdomsnivån 2005 ännu drygt 70 procent. Enligt Hälsoministeriet 2007
uppskattas att åtta procent av de argentinska barnen är kroniskt undernärda. I
den nordvästra regionen lider 15,5 procent av undernäring. En tredjedel av alla
barn under två år lider av blodbrist.
Barn under 16 år är inte straffmyndiga och barn under 18 år kan endast dömas
för grövre brott. Enligt enskilda organisationer och advokatsamfund
förekommer frihetsberövanden av minderåriga. Uppgifter finns om polisvåld
mot barn.
En ramlag om barns rättigheter antogs 2005. Bland annat skapades ett
sekretariat för barnets rättigheter och en särskild ombudsman. Den nya lagen
ersatte den tidigare lagstiftningen om omhändertagande av barn (Ley de
Patronato), som kritiserades för dess ålderdomliga syn på barns rättigheter och i
viss mån stred mot barnkonventionen. Under den gamla lagen tvingades
tusentals barn från sina hem med syfte att de skulle skyddas från sin

uppväxtmiljö. De placerades ofta på anstalter med undermåliga och
fängelselika förhållanden. Det förekom fall av psykisk och fysisk misshandel.
Under den nya lagen ses tvångsomhändertagande endast som en sista utväg.
Familjer med problem ska i första hand erbjudas hjälp för att undvika att
barnen lämnar sina hem. Tillämpningen av ramlagen är provinsernas ansvar,
varför det ännu lär finnas flera provinser som tillämpar den gamla lagen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
En statlig myndighet, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI ), ska motverka diskriminering. En nationell plan mot
diskriminering antogs 2005 med utgångspunkt från slutsatserna i
FN-konferensen mot rasism och diskriminering i Durban 2001.
Konstitutionen förbjuder diskriminering på grund av hudfärg och nationalitet,
men det förekommer i praktiken. Latinamerikanska invandrare rapporteras bli
diskriminerade på grund av mörkare hy. Rapporter om polisvåld särskilt riktat
mot invandrare och argentinare med mörk hy förekommer.
Urfolken utgör enligt den senaste folkräkningen 2001 cirka 1,75 miljoner
personer. Enligt International Workgroup for Indigenous Affairs (IWIGA) skulle
mellan tre och fem procent av landets befolkning vara urfolk. I vissa provinser
beräknas de utgöra mellan 17 och 25 procent. Urfolken har sämre tillgång till
utbildning och hälsovård än den genomsnittliga befolkningen (se även
punkterna 12 och 13). Urfolken drabbas i högre utsträckning av arbetslöshet,
kroniska sjukdomar, analfabetism och fattigdom. Flera dödsfall på grund av
undernäring rapporterades 2007 i provinsen Chaco. I provinsen Misiones 2006
avled 14 barn av undernäring. Enligt IWIA skulle barndödligheten vara 30
procent bland vissa grupper på landsbygden. Många talar endast sitt
traditionella språk och har därför svårt att hävda sina rättigheter. Urfolken har
rätt till en tvåspråkig utbildning, men i praktiken råder brist på tvåspråkiga
lärare.
Konstitutionen tillerkänner urfolken särskilda rättigheter, bland annat rätten att

inneha och bruka sitt traditionella territorium. Av landets 24 provinser har nio
infört särskilda rättigheter i sina författningar, men endast få grupper har fått
äganderätten till sin mark. Avhysningar av urfolk förekommer för att sedan
omvandla deras mark till jordbruk. I november 2006 antog kongressen en lag
som förbjuder alla avhysningar under fyra år. Under denna tid ska
undersökningar om äganderätten av urfolkens områden företas. Flera
provinsregeringar anklagades 2007 för att ha motsatt sig lagens genomförande.
Övervåld från polis har rapporterats i samband med tvångsavhysningar och
markockupationer.
En statlig myndighet, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, ska värna
respekten för urfolkens rättigheter. Myndigheten skapades genom lag 1985
men började fungera först 1993. Först 2005 kom representanter för urfolken
med, som enligt lag ska delta i myndighetens verksamhet. Urfolken fick 2007
sin första representant i den nationella kongressen.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuella akter mellan personer av samma kön är inte förbjudet enligt
argentinsk federal lagstiftning. Däremot existerar fortfarande vissa provinslagar
som förbjuder transsexualitet, liksom "homosexualitet under påverkan av
alkohol". I provinsen Mendoza greps en man 2006 för att ha klätt sig som en
kvinna. Enskilda organisationer uppger att godtyckliga gripanden av
HBTpersoner (homo-, bi och transpersoner) är vanliga. Polisen lär använda
regler som förbjuder prostitution som förevändning för att arrestera och anmäla
HBT-personer. Polisvåld lär förekomma mot HBT-personer. En argentinsk
aktivist för HBT-personers rättigheter lär ha beviljats asyl i USA 2004 på grund
av risk för förföljelse i Argentina.
Skillnaden i behandling är i allmänhet stor mellan Buenos Aires och övriga
provinser. Huvudstadsdistriktet är det enda område som uttryckligen förbjuder
diskriminering på grund av sexuell läggning. En liknande skrivning
förekommer inte i den nationella lagen mot diskriminering. Buenos Aires stads
parlament antog 2002 regler som tillåter samkönade par att förenas under
äktenskapliga former.

18 Flyktingars rättigheter
Antalet asylsökande 2006 var 355. År 2005 gavs 213 sökande från 27 olika
länder flyktingstatus. Drygt 3 300 flyktingar som fått asyl finns för närvarande i
Argentina. De kommer från mer än 40 olika länder. De flesta kommer från
övriga Latinamerika (främst Colombia och Peru) samt Afrika (främst Senegal).
Flyktingläger finns inte i Argentina. De flesta flyktingar bor i städerna, främst i
Buenos Aires. Flyktingarna i Argentina får inget ekonomiskt stöd från
regeringen, utan från UNHCR (FN:s flyktingkommissarie). Däremot har de
rätt att använda sig av det argentinska hälsovårds- och utbildningssystemet.
Det finns också program för exempelvis språkutbildning, mikrokrediter (små
lån för mindre bemedlade) och en arbetsförmedling.
19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt den statliga statistikmyndigheten lever cirka 2,2 miljoner argentinare
med någon form av funktionshinder (cirka sju procent av befolkningen). Enligt
enskilda organisationer stannar funktionshindrade ofta i hemmet. Dels på
grund av begränsningar i allmänna transportmedel och dels på grund av den
allmänna diskriminering som ofta möter dem i samhället. Lagstiftningen som
tillvaratar de funktionshindrades rättigheter lär vara omfattande, men enligt
enskilda organisationer och ombudsmannaämbetet följs de sällan.
Diskriminering av funktionshindrade är förbjudet när det gäller rätt till
utbildning, arbete och övrig statlig service. Enligt den enskilda organisationen
La Usina har emellertid endast drygt 50 procent av de funktionshindrade
avslutat grundskolan och cirka 90 procent räknas som arbetslösa. Skolor, såväl
privata som statliga, är generellt sett dåligt anpassade för funktionshindrade. La
Usina beräknar att cirka 40 procent saknar sjukförsäkring. Den federala staten
är enligt lag skyldig att låta funktionshindrade inneha fyra procent av alla
statliga tjänster. Enligt ombudsmannaämbetet är det i praktiken cirka en
procent.
Trots tvingande lagstiftning förblir större delen av landets offentliga byggnader
och toaletter otillgängliga för funktionshindrade. Enskilda organisationer
menar att situationen är värst utanför storstadsregionerna. I

huvudstadsdistriktet Buenos Aires har trottoarer, pendeltåg- och
tunnelbanestationer samt vissa byggnader anpassats. Cirka 50 procent av
stadens bussar har anpassats sedan 1997, men endast fem procent av
pendeltågen. Tunnelbaneföretaget Metrovías dömdes 2007 att inom sex
månader låta anpassa alla stationer för funktionshindrade. Fallet har
överklagats.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
I Argentina finns ett stort antal enskilda organisationer för mänskliga
rättigheter (se CELS hemsida www.cels.org.ar för en förteckning). De återfinns
framför allt i de större städerna. I provinserna är dock det civila samhället
svagare. Hot och övergrepp mot organisationernas medlemmar förekommer
särskilt i provinserna. Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS,
koncentrerar sin verksamhet på polisövergrepp och juridiskt stöd till fattiga. De
ger ut en årlig rapport om de mänskliga rättigheterna.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Flera FN-organ bedriver verksamhet i Argentina som är relaterad till de
mänskliga rättigheterna (UNICEF, UNDP, UNAIDS, FAO, WHO, UNHCR)
Även ILO och IOM har verksamhet i landet. Europeiska kommissionen driver
flera projekt i Argentina för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna.
Sverige stöder genom Sida flera projekt relaterade till de mänskliga
rättigheterna via de svenska enskilda organisationerna Forum syd, PMU Interlife
och LO-TCO:s biståndsnämnd.

Mänskliga rättigheter i Paraguay 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Bristerna i efterlevnaden av de politiska och medborgerliga rättigheterna är
allvarliga. Uppgifter förekommer om att polis och fängelsepersonal
regelbundet gör sig skyldig till tortyr och annan omänsklig behandling av
frihetsberövade. Fängelserna är i allmänhet överbelagda och förhållandena är
undermåliga, inklusive hygien och mathållning.
Grundlagen fastställer rättsväsendets oberoende, men i praktiken lär
domstolarna vara mottagliga för politiska påtryckningar och bestickning. Långa
frihetsberövanden utan rättegång är vanliga. Mot bakgrund av detta saknar
befolkningen i stor utsträckning förtroende för rättsväsendet. Polisen anses i
allmänhet vara otillräckligt utbildad och korrupt.
Lagen föreskriver yttrande- och tryckfrihet. Inga begränsningar i
yttrandefriheten rapporterades under 2007. Direkt censur tycks ej förekomma i
media, men självcensur tros vara vanligt på grund av politiska och ekonomiska
påtryckningar.
Paraguays styrande utses i allmänna och fria val. Sedan demokratins
återinförande 1989 råder politisk pluralism, men Coloradopartiet har regerat
landet sedan 1956. Den statliga förvaltningen anses präglas av korruption,
ineffektivitet och en auktoritär inställning gentemot medborgarna.
Ombudsmannaämbetet klassificerar den bristande hälsovården som en allvarlig
kränkning av de mänskliga rättigheterna. Uppskattningsvis hälften av
befolkningen ska leva utan egentlig tillgång till hälsovård, i synnerhet på
landsbygden. Enligt Unicef är skolan i Paraguay den sämsta i Latinamerika.
Över hälften av befolkningen har gått i skola i färre än 6 år. Cirka 4,5 procent
har inte fått någon utbildning alls. Cirka 52 procent av befolkningen lever i
fattigdom. Cirka 21 procent tros leva i extrem fattigdom. På landsbygden är

andelen ännu högre. Inkomst- och förmögenhetsskillnaderna är enorma.
Många uppgifter förekommer om kränkningar av kvinnans rättigheter, inte
minst våld i hemmet och sexuella övergrepp. Den lagliga åldern för att ingå
äktenskap är 16 år. Cirka 30 procent av alla äktenskap i Paraguay är
barnäktenskap. Handel med kvinnor och barn förekommer inom landet och till
utlandet. Hälften av alla barn under 17 år lever i fattigdom, varav 20 procent
kan betecknas som extremt fattiga. Av alla barn under 5 år lider 11 procent
enligt WHO av kronisk undernäring. Vart tredje barn mellan 7 och 17 år
arbetar. Urfolken åtnjuter sämre levnadsvillkor, arbetsförhållanden och tillgång
till hälsovård än övriga invånare.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Paraguay har ratificerat följande konventioner avseende de mänskliga
rättigheterna:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa
protokollen om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
- Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.
Paraguay har undertecknat men ej ratificerat följande konventioner:

- Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder,
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, inklusive det fakultativa
protokollet.
- Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the
Protection of all Persons from Enforced Disappearances.
Paraguay har varit försenat med de flesta rapporter som konventionerna
kräver. Rapporten till konventionskommittén för medborgerliga och politiska
rättigheter inlämnades 2004 efter att ha överskridit den tillåtna tidsgränsen med
sex år. Paraguay är för närvarande fyra år försenad med nästa rapport till
samma kommitté. Rapporten till konventionskommittén för ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter lämnades 2006 efter sju års försening.
Rapporten till konventionskommittén mot tortyr är för närvarande fyra år
försenad. Konventionskommittén för barnets rättigheter skulle ha mottagit
Paraguays rapport 2002. Även rapporterna avseende barnkonventionens
protokoll är försenade.
Paraguay besöktes 2004 av specialrapportören om handel med barn,
barnprostitution och barnpornografi. Specialrapportören om tortyr besökte
Paraguay 2006 (se avsnitt 3.).
Paraguay har även ratificerat följande konventioner:
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
- Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter samt
tilläggsprotokollen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
samt om dödsstraffets avskaffande.
Under 2005 mottog den Interamerikanska kommissionen för mänskliga
rättigheter 1330 anmälningar, varav 13 berörde Paraguay.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga uppgifter förekommer om politiska mord sanktionerade av statmakten.
Det inträffar emellertid att människor omkommer som ett resultat av
godtyckligt polisvåld och tortyr. Dödsfall förekommer på polisstationer och i
fängelser samt vid våldsamma konfrontationer med polisen. Polis i Arroyo
Costa ska ha skjutit och torterat en man till döds 2006. I Iturbe ska en
frihetsberövad man ha misshandlats till döds av 6 poliser 2006. I Tavai ska två
poliser ha slagit ihjäl en man. I San Pedro greps ett polisbefäl 2005 för att ha
beordrat tre människors död. Samtliga fall är fortfarande under utredning. I
samband med avhysningar av jordockupanter från ockuperad mark
förekommer massarresteringar och misshandel (se även punkt 13). Två
personer omkom 2005 och fem skadades vid tvångsförflyttningar av polis från
ockuperad mark.
Inga uppgifter förekommer om politiskt motiverade ofrivilliga försvinnanden.
Tortyr förbjuds i konstitutionen från 1992 och är straffbelagt i den nya
brottsbalken sedan 1999. Enligt FN:s specialrapportör om tortyr, som besökte
Paraguay 2006, avviker brottsbalkens definition av tortyr från
tortyrkonventionens definition. I praktiken försvåras därmed bevisandet av att
tortyr förekommit. Enligt specialrapportören är tortyr vanligt förekommande i
häktet innan den frihetsberövade överförs till fängelset. I Ciudad del Este ska
tortyr vara praxis i brottsutredningar. Metoderna lär bland andra vara
misshandel, avklädning, kvävning med plastpåsar och våld mot de
frihetsberövades genitalier. De övergrepp som utreds får sällan disciplinära
eller rättsliga följder, vilket enligt specialrapportören är ett viktigt skäl till att
bruket av tortyr fortgår. Sedan brottsbalkens ikraftträdande 1999 har ingen
dömts för tortyr och endast ett fåtal fall har lett till åtal. Enligt
ombudsmannaämbetet i november 2007 är många anmälningar från 1999 ännu
inte färdigutredda. Enligt den enskilda organisationen Coordinadora de
Derechos Humanos del Paraguay, (CODEHUPY, ungefär Samordnaren för
mänskliga rättigheter i Paraguay) förekommer uppgifter om att företrädare för
åklagarmyndigheten i vissa fall uppmanat polisen att bruka tortyr för att

framtvinga information. Samma uppgifter gör gällande att tortyr som
förhörsmetod uppmuntras i kurser för åklagarämbetets brottsutredare.
Det finns 14 fängelser i Paraguay med en kapacitet för sammanlagt 3800
fångar. Enligt Paraguays ombudsmannaämbete huserades i själva verket 6090
interner i fängelserna i november 2007Av dessa hade 4104 eller 69,3 procent
ännu inte dömts. I fängelset i Ciudad del Este väntade 83 procent på dom och
15 fångar delade i genomsnitt på en cell byggd för fyra. Enligt
ombudsmannaämbetet är landets största fängelse, Tacumbú i Asunción, byggt
för att husera 900 fångar, men inhyste 2 923 fångar i november 2007, varav
endast 28 procent var dömda. Cirka 66 procent av fångarna i Tacumbú
beräknades 2006 ha varit 18-30 år. Ombudsmannaämbetet uppskattar att cirka
70 procent av alla fångar sitter i fängelse mer än en gång under sina liv.
Säkerheten i fängelserna är bristfällig. Enligt ombudsmannen arbetar
exempelvis 144 vakter i Tacumbú, vilket motsvarar 64 fångar för varje vakt.
Det nationella genomsnittet 2006 var 12 fångar för varje vakt. Vapen, droger
och alkohol är i omlopp bland de intagna. Våldsamheter mellan fångar är
vanliga och leder emellanåt till dödsfall. Enligt CODEHUPY inträffade minst
52 våldsamma dödsfall i landets fängelser 2006. Tortyr och annan omänsklig
behandling utgjorde enligt samma organisation ett allvarligt problem i
fängelserna. Men polis och vakter åtnjöt straffrihet. Korruption bland
fängelsevakter förekommer. Flyktförsök är vanliga. Under ett flyktförsök i juni
2006 från Tacumbú detonerade fångar en insmugglad bomb (troligen med
vakternas goda minne) som nästan sprängde ett hål i fängelsets mur. Armén
kallades därefter in för att upprätthålla ordningen, eftersom ansvariga
myndigheter ej ansåg sig kunna lita på vaktpersonalen. I augusti 2006 flydde 16
fångar från fängelset Emboscada i Minas efter att ha mutat vakterna med USD
5000.
Förhållandena i fängelserna är i allmänhet undermåliga. Hygienen är bristfällig
och mathållningen otillräcklig. Tillgången till hälsovård ska vara ett problem.
Utbildningsmöjligheter är i det närmaste obefintliga. Enligt justitieministeriets
egna uppgifter är den sammanlagda budgeten (kostnader för mat, vård,

transport etc.) för varje fånge 6300 guaranís per år, det vill säga USD 1,4. Det
finns inga speciella vårdinrättningar för psykiskt sjuka. Enligt Amnesty 2006
skulle ett 40-tal psykiskt sjuka fångar i Tacumbú inte ha fått vård
överhuvudtaget. Minst 100 fångar i Tacumbú lär lida av allvarliga sjukdomar,
exempelvis HIV, syfilis och TBC. De hålls tillsammans med övriga interner.
Enligt CODEHUPY hålls manliga och kvinnliga interner tillsammans i vissa
fängelser, liksom vuxna och barn samt dömda och icke dömda fångar.
Misshandel av fångar förekommer. Det finns rapporter om att interner i
kvinnofängelser har utsatts för övergrepp, inklusive våldtäkt. Det avslöjades
2006 att vaktpersonal i kvinnofängelset Buen Pastor regelbundet hade
transporterat kvinnliga interner till ett manligt fängelse och tvingat kvinnorna
att prostituera sig för vakternas ekonomiska vinning.
Drygt 100 värnpliktiga, cirka hälften av dem minderåriga, rapporteras ha
dödats sedan 1989 under deras militära träning. De senaste åren har inga
uppgifter om dödsfall noterats. Enligt FN:s specialrapportör om tortyr
förekom uppgifter om att värnpliktiga utsatts för misshandel och annan
förnedrande behandling av befäl.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är förbjudet enligt konstitutionen under fredstid och förekommer
inte.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt lag krävs en arresteringsorder undertecknad av en domare för att polisen
ska kunna frihetsberöva en misstänkt. Inom 6 timmar måste polisen meddela
åklagarämbetet som har 24 timmar på sig att underrätta domstol om avsikt
föreligger att inleda en förundersökning. Lagen stipulerar även att den anhållne
måste få uttala sig inför domare inom 24 timmar. Enligt CODEHUPY följs
inte alltid bestämmelserna i praktiken. Det förekommer uppgifter om att
godtyckliga frihetsberövanden i störst utsträckning drabbar mindre bemedlade
grupper. En majoritet paraguayaner talar endast guaraní, medan rättssystemets
språk uteslutande är spanska. Många frihetsberövade kan därför inte förstå
exempelvis varför de har arresterats.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Av sammanlagt 6090 interner i Paraguays fängelser i november 2007 hade
4104, eller 69,3 procent, ännu inte dömts (se även avsnitt 3). Enligt enskilda
organisationer är det vanligt med frihetsberövanden i preventivt syfte innan
erforderliga bevis föreligger. Enligt lag ska åtal väckas inom 180 dagar efter
häktandet. Åklagaren kan efter tidsfristens utlöpande begära ytterligare 180
dagar. I genomsnitt beräknas 240 dagar förflyta mellan arrestering och
rättegång. Rättsprocesserna är långdragna och präglas av avsaknad av insyn. En
frihetsberövad får enligt lag högst vara häktad motsvarande det misstänkta
brottets minimistraff. Enligt ombudsmannen händer det ofta att häktade på
grund av nämnda regel måste släppas innan åtal hunnit väckas. I praktiken
förekommer längre häktningar än vad lagen tillåter.
Frihetsberövade har rätt till en offentlig försvarare, men det finns endast 148
(2006) i hela Paraguay och deras arbetsbörda är enorm. Att anlita ett privat
rättsligt ombud är för dyrt för de allra flesta invånare. I praktiken får därför
många mindre bemedlade invånare klara sig utan tillräcklig rättshjälp för att
förbereda sitt försvar. Det förekommer att frihetsberövade förhörs utan
advokats närvaro. Ett erkännande i försvarsadvokatens frånvaro ska ej kunna
användas i rättegång, men domare tenderar att acceptera det ändå. Enligt
ombudsmannen är det inte ovanligt att åklagarnas arbetsbörda uppgår till cirka
300 fall samtidigt. I praktiken medför åklagarnas arbetsbörda att de prioriterar
fall med privata försvarsadvokater som driver på utredningen. Fällande dom
kan överklagas till högre instans.
Grundlagen fastställer rättsväsendets oberoende, men i praktiken är både
domstolar, åklagare och advokater mottagliga för politiska påtryckningar och
bestickning. Mot bakgrund av detta saknar befolkningen i stor utsträckning
förtroende för rättsväsendet..
Högsta domstolen har nio medlemmar som utses av kongressen efter
utnämning av presidenten. Flera ledamöter i Högsta domstolen har under de
senaste åren avgått eller avsatts av parlamentet efter anklagelser om korruption
och vanstyre av rättsväsendet. De nya utnämningarna har kritiserats för att

återspegla de politiska partiernas mandatfördelning i kongressen snarare än
deras juridiska kompetens. Det dominerande Coloradopartiet anses kontrollera
en majoritet av Högsta domstolens ledamöter. Högsta domstolens medlemmar
utser domarna i de lägre instanserna på rekommendation av ett speciellt
kollegium, Consejo de la Magistratura. Colorado-partiet har en majoritet av
nämnda organs medlemmar, som avgör kandidaternas lämplighet enligt
kriterier som enligt enskilda organisationer lämnar utrymme för godtycke.
Enskilda organisationer uppger att polis emellanåt gör intrång i privata hem
och affärsrörelser utan laglig grund med syfte att bedriva trakasserier.
Avlyssning är förbjuden enligt lag, men lär förekomma.
Särskilda militära domstolar handlägger brottmål mot krigsmaktens
medlemmar. Civila domstolar är överordnade de militära.
Ett ombudsmannaämbete för mänskliga rättigheter (Defensoría del Pueblo)
instiftades 1992. Posten som ombudsman tillsattes 2001. Institutionen ska
utreda och förebygga kränkningar av de mänskliga rättigheterna inom all statlig
verksamhet i hela landet. Ämbetet har emellertid en blygsam budget och kan
endast bedriva en begränsad verksamhet.
Polisen åtnjuter ett svagt förtroende bland befolkningen. Polisen anses i
allmänhet vara underfinansierad, otillräckligt utbildad och korrupt.
Myndigheter har vidtagit åtgärder för att utreda övergrepp, men polisen tycks
ännu omfattas av en långtgående straffrihet. Mänskliga rättigheter ingår numera
i polisens utbildning, men det förekom exempelvis uppgifter om tortyr på
polisstationer (se avsnitt 3.). Uppgifter har förekommit de senaste åren om att
poliser skulle vara inblandade i mord, vapen- och narkotikasmuggling, bilstöld,
rån, utpressning och beskydd av kidnappningsligor. Landets högste polischef
initierade 2005 en utredning gällande sin biträdande chef för beskydd av en
kidnappningsliga. Den misstänkte polischefen utnämndes kort därefter till
polischef i ett distrikt ökänt för dess narkotikasmuggling. I augusti 2006
förflyttades 120 poliser från Alto Paraná till andra distrikt på grund av
inblandning i kriminell verksamhet. Under 2006 avskedades 61 poliser för att
ha ägnat sig åt brottslighet.

Minderåriga, i synnerhet från landsbygden, tvångsrekryterades till de militära
styrkorna enligt uppgifter från Unicef och CODEHUPY 2005 (se även punkt
15). Enligt CODEHUPY utgör minderåriga minst 10 procent av de militära
styrkorna.
Alla medborgare kan resa fritt inrikes och det förekommer inga restriktioner
för utrikesresor.
7. Straffrihet
Uppgifter föreligger om omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna
under diktatorn Stroessners regim (1954-1989). Sannings- och
rättvisekommissionen, vars uppgift är att insamla information om övergreppen
under diktaturen, uppskattar att cirka 400 människor utsattes för ofrivilliga
försvinnanden och att cirka 3000 människor mördades. Trots tusentals
anmälningar om övergrepp har endast ett fåtal personer hittills ställts inför
rätta och ännu färre dömts. Enligt det offentliga arkivet om diktaturens
kränkningar har endast nio personer fällts, bland annat för tortyr, mord och
kidnappning. Uppskattningsvis pågår cirka 20 rättsutredningar.
Det antas allmänt att lagföringen bromsas av att många av diktaturens
företrädare ännu är aktiva i Paraguays polis, rättsväsende och politik.
Stroessner åtalades aldrig och levde i exil i Brasilien fram till sin död 2006.
Hans parti, Coloradopartiet, har behållit makten sedan demokrati infördes
1989. Den Interamerikanska domstolen förklarade 2006 den paraguayanska
staten ansvarig för fyra paraguayanska medborgares försvinnande under
diktaturen.

Paraguay att straffrihet råder för poliser och politiker, vilket bland annat har
lett till djup misstro mot rättsväsende och politiker (se även 5).
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Lagen föreskriver yttrande- och tryckfrihet. Inga uppgifter om direkt censur
förekommer, men självcensur anses vara vanligt som en följd av politiska och
ekonomiska påtryckningar. Media är uteslutande i privat ägo, men vissa media
är knutna till politiska partier, inte minst det statsbärande Coloradopartiet.
Kritik av regeringen förekommer i media, liksom den politiska oppositionens
ståndpunkter. Statens annonsbudget är förhållandevis stor, varför det
offentligas annonser utgör en betydande andel av de flesta medias inkomster.
Påtryckningar medelst bruk av offentliga annonser ska förekomma som
belöning eller straff för okritisk respektive kritisk rapportering. Det
förekommer uppgifter om att politiker beställer positiva artiklar av journalister
mot ersättning. En intolerant inställning till kritiska media är vanlig bland
politiker och makthavare. President Duarte Frutos kallade i november 2007
oppositionella medier offentligt för ”landets fiender” och demoniserade deras
ägare.

Enligt lag har vissa offer rätt till skadestånd för sina lidanden under diktaturen.
Ombudsmannaämbetet mottar skadeståndskrav och har hittills funnit att cirka
1500 ansökanden varit berättigade till ersättning.

Hot mot journalister förekommer, inte minst efter kritiska reportage av
politiker associerade med korruption. Även åklagare, domare och poliser har
hotat journalister. Enligt den enskilda organisationen Reportrar utan gränsers
årsrapport 2007 skulle journalister tendera att inte våga undersöka
korruptionsfall. Coloradopartiets guvernörskandidat i provinsen Caagauazú
hotade i oktober 2007 en journalist från tidningen ABC Color till livet. En
annan av tidningens reportrar hotades samma månad av staden Piribebuys
borgmästare (Coloradopartiet). I juni 2007 hotades två journalister efter att ha
rapporterat om korruption inom statens sekretariat för bekämpning av
narkotika. En journalist som hade rapporterat om narkotikasmuggling besköts
2006 av de granskades säkerhetsvakter.

Regeringen har försökt att vidta åtgärder mot polisens inblandning i övergrepp
genom storskaliga pensioneringar, förflyttningar och avsked. Hittills kan inte
några övertygande resultat anses föreligga. Det är en allmän uppfattning i

En radiojournalist i provinsen Itapúa mördades i augusti 2007 efter en
artikelserie om narkotikasmuggling. Han hade tidigare mottagit flera dödshot.
Radiojournalisten Enrique Galeano, som försvann i februari 2006,

rapporterades i juli 2007 leva i självpåtagen exil i Uruguay efter att ha flytt
undan narkotikasmugglare.
Högsta domstolen fällde 2005 tidningen ABC Color för förtal av en senator
(Coloradopartiet), som hade beskrivits som korrupt. Domslutet har kritiserats
av bland andra den interamerikanska pressföreningen SIP (Sociedad
interamericana de prensa) och Reportrar utan gränser för att begränsa den
undersökande journalistiken.
Senaten röstade 2006 ned ett lagförslag om allmän tillgång till offentlig
information. Arkivet om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna under
Stroessnerregimen är tillgängliga för allmänheten.
Inga uppgifter förekommer om begränsningar i användandet av Internet.
Mötesfrihet föreskrivs i lag, men vissa lagenliga restriktioner föreligger.
Exempelvis är det förbjudet med offentliga möten och demonstrationer
utanför presidentpalatset i Asunción. Polisen måste vidare varskos minst 24
timmar innan en demonstration ska äga rum i centrala Asunción. Polis får
förbjuda en demonstration, men endast ifall en annan demonstration redan har
fått tillåtelse att äga rum på samma tid och plats. Restriktionerna gäller inte
religiösa sammankomster. Vägavspärrningar är förbjudna enligt lag, men i
praktiken är det en vanlig metod för att åkalla uppmärksamhet till en upplevd
oförätt. Våldsamma sammanstötningar med polis förekommer, inte minst i
samband med vägavspärrningar samt olagliga markockupationer.
Föreningsfrihet föreskrivs i lag och inga uppgifter förekommer om några
praktiska restriktioner.
Religionsfrihet föreskrivs enligt konstitutionen och respekteras i praktiken.
Fredlig samexistens råder mellan olika trossamfund. Förutom den katolska
kyrkan, som intar en dominerande ställning, återfinns protestantiska (inklusive
evangeliska och tysktalande mennonitiska samfund), judiska och muslimska
församlingar. Kyrkan kritiserar statsmakten öppet utan repressalier.

Antisemitisk och nazistisk graffiti har förekommit.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Paraguay är en republik. Den verkställande makten utgörs av en president som
väljs vart femte år. Ingen möjlighet till omval föreligger. Det senaste valet ägde
rum 2003 och vanns av Nicanor Duarte Frutos från Colorado-partiet. Även
tvåkammarparlamentets ledamöter väljs vart femte år. Röstplikt råder, men i de
senaste valen 2003 röstskolkade knappt hälften av väljarna. En tredjedel av
denna grupp uppgav bristande intresse som skäl.
OAS:s valobservatörer beskrev valen 2003 som i allmänhet fria och rättvisa.
Sedan 2003 förrättas valen elektroniskt. Enligt den enskilda organisationen
Transparencia Paraguay (Transparency Internationals samarbetspartner i
Paraguay) förekommer valfusk innan själva röstandet, men sannolikt inte i en
sådan omfattning att valresultatet påverkas. Det förekommer köp av fattiga
väljares id-dokument innan valet för att förhindra att de röstar (eftersom de tros
röstapå en annan kandidat). Uppgifter finns även om kontantköp av mindre
bemedlade väljares röster eller byte av rösterna mot olika varor. Enligt
Transparencia Paraguay förekommer uppgifter om röstbyte mot hälsovård och
utbildningsstipendier. Coloradopartiets företrädare beskylls regelbundet för att
bruka statsapparatens resurser i valkampanjer och för att belöna anhängare
med arbeten och andra förmåner.
Politisk pluralism råder, men Coloradopartiet har styrt landet sedan 1956.
Oppositionen är splittrad i småpartier, varav de största är Partido Liberal
Radical Auténtico (PLRA), Movimiento Patra Querida (MPQ) och Unión
Nacional de Colorados Éticos (UNACE). Personfixeringen har ökat på senare
tid. Inför presidentvalet i april 2008 har en heterogen rörelse skapats kring den
före detta biskopen Fernando Lugo. Stödet för demokratin är förhållandevis
svagt iParaguay. Enligt en undersökning av opinionsmätningsinstitutet
Latinobarómetro 2007 ansåg 49 procent av landets befolkning att ett ickedemokratiskt system kan vara att föredra under vissa omständigheter.
Det finns inga legala hinder för kvinnor att delta i politiken och ställa upp i val.

Diskriminering förekommer emellertid i praktiken. Enligt lag ska 20 procent av
kandidaterna i partiernas primärval vara kvinnor, men de ska hittills ha
placerats långt ned på partilistorna. Enligt partiet PLRA:s statut ska 33 procent
av kandidaterna vara kvinnor. Av kongressens 125 ledamöter är 13 kvinnor.
Det finns en kvinnlig provinsguvernör och sju kvinnliga ministrar. Högsta
domstolen har en kvinnlig ledamot. Ingen kongressledamot har sitt ursprung
bland urfolken.
Korruption anses vara vanligt bland polis, politiker, domare, åklagare och
advokater. Enligt Transparencia Paraguay anser exempelvis 80 procent av
befolkningen att rättssystemet är korrupt. På organisationen Transparency
Internationals index över korruption bland världens länder hamnar Paraguay på
plats 138 av 179. Avslöjanden i media och anmälningar om korruption är
vanliga, men straffriheten är utbredd. Den tidigare presidenten Wasmosy
dömdes 2003 till fängelse för korruption, men friades i en högre instans. Den
tidigare presidenten Macchi dömdes 2006 till fängelse för förskingring av USD
16 miljoner, men friades 2007 i en högre instans. I ministeriet för offentliga
ärenden finns en särskild enhet som bedriver utredningar angående korruption
i den statliga förvaltningen. Enligt flera enskilda organisationer motarbetas
enheten av regeringen. Presidenten kritiserade 2006 offentligt enhetens chef
för att förfölja vissa politiker. Det statliga universitetet i Asunción publicerade
2006 en rapport om rättssystemets hantering av korruptionsfall under perioden
2001-2005. Ungefär 77 procent av fallen visade sig ha preskriberats. Enligt
Transparencia Paraguay är korruption vanligt vid offentliga upphandlingar, inte
minst i form av överpriser. Oredovisade belopp vid offentliga upphandlingar
misstänks användas till Coloradopartiets valkampanjer.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Det finns en lagstadgad minimilön för den privata sektorn. I november 2007
uppgick den till cirka USD 273 i månaden. Enligt justitieministeriet tjänar
emellertid nästan hälften av de privatanställda mindre än minimilönen. Det
finns ingen stipulerad minimilön för offentliganställda. Men 50 procent tjänar
mindre än minimilönen för privatanställda ,enligt justitieministeriet.

CODEHUPY menar att minimilönen inte täcker en familjs nödvändiga
utgifter.
Det är enligt lag tillåtet att arbeta 48 timmar i veckan under dagtid och 42
timmar i veckan nattetid. Minst en dags vila i veckan föreskrivs och
sammanlagt 6 semesterdagar årligen. Bestämmelserna respekteras dock ofta
inte i praktiken. Det finns även arbetsrättsliga bestämmelser som ska reglera
arbetsplatsers säkerhet och hygien, men efterlevnaden ska även därvid vara
bristfällig. Det förekommer uppgifter om att arbetsgivare har vidtagit åtgärder
mot arbetstagare som uppmärksammat exempelvis bristande personlig
säkerhet.
Den öppna arbetslösheten, det vill säga andelen officiellt arbetssökande av den
arbetsföra befolkningen, var 6,7 procent 2006 enligt den statliga
statistikmyndigheten. Enligt en uppskattning av Economist Intelligence Unit
skulle den vara 13,9 procent 2006. Andelen undersysselsatta enligt den statliga
statistikmyndigheten beräknas vara drygt 24 procent. Andelen arbetslösa anses
vara högre bland kvinnor. Enligt olika uppskattningar tros 50-80 procent av de
sysselsatta finnas inom den informella sektorn, som uppskattas omfatta 40-60
procent av landets ekonomi.
Diskriminering av kvinnor i arbetslivet förekommer. Cirka 30 procent av den
arbetande befolkningen är kvinnor och de tjänar enligt International Labour
Organization (ILO) i allmänhet mindre än män för lika arbete. Enligt ILO har
avsked på grund av graviditet förekommit. Paraguay har kritiserats av bland
andra ILO för att diskriminera hushållsanställda som enligt lag endast får tjäna
40 procent av minimilönen och tillåtas arbeta 12 timmar per dag. De har heller
inte rätt till pension eller hälsovård (utanför Asunción). Enligt ILO
förekommer diskriminering mot personer smittade med HIV/AIDS.
Exempelvis ska nämnda hälsotillstånd i flera fall ha utgjort grund för avsked.
Vissa arbetsgivare kräver HIV-test för att anställa någon. ILO har även
rapporterat om diskriminering av urfolken och personer med funktionshinder
på arbetsmarknaden.

Rätten att bilda och ansluta sig till fackförening är grundlagsfäst. Enligt ILO
förekommer emellertid avsked vid bildande av eller anslutning till fackförening.
Cirka 15 procent av alla arbetare är fackligt organiserade. Arbetsrätten
stipulerar bland annat strejkrätt och strejker är relativt vanliga. Fackliga
företrädare och strejkledare riskerar emellertid att utsättas för trakasserier eller
avskedande. Få arbetare känner till sina lagstiftade rättigheter. Kollektivavtal
omfattar cirka 10 procent av privatanställda och cirka 60 procent av offentligt
anställda. Avtalen återspeglar ofta lagstadgade minimivillkor. Arbetstagare som
har fått sina rättigheter kränkta kan gå till domstol, men tycks i praktiken
endast kunna få upprättelse efter en mycket lång och kostsam rättsprocess.
Enligt lag är det förbjudet med tvångsarbete, men det förekommer i praktiken.
Enligt ILO är urfolken utsatta för en form av livegenskap på landsbygden i
västra Paraguay. Även minderåriga hushållsarbetare kan sägas arbeta under
tvångsmässiga former (se även avsnitt 15). De senaste åren har det inte
förekommit uppgifter om att värnpliktiga skulle tvingas arbeta i befälens
privata affärsrörelser. Barnarbete se punkt 15.
Paraguay är medlem i ILO och har ratificerat sju av dess centrala konventioner.
Konventionen om minimiålder har inte undertecknats. ILO har kritiserat
Paraguay för att inte leva upp till sina konventionsåtaganden avseende bland
annat minimilön, tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet och lika lön.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Konstitutionen fastställer statens ansvar för medborgarnas tillgång till
hälsovård, socialvård, rehabilitering från drogmissbruk och mediciner. I
praktiken förekommer allvarliga brister. Ombudsmannaämbetet klassificerade
2007 den bristande hälsovården, inte minst utanför städerna, som en allvarlig
kränkning av de mänskliga rättigheterna. Drygt 80 procent av befolkningen
saknar sjukförsäkring, varför de flesta är hänvisade till de förhållandevis få
offentliga hälsocentra. Uppskattningsvis hälften av befolkningen ska leva utan
egentlig tillgång till hälsovård, i synnerhet på landsbygden. De flesta fattiga får
sällan läkarvård och fattiga kvinnor föder oftast barn utan läkares närvaro.
Sjukvårds- och informationsbrist leder till att fattiga drabbas i större

utsträckning av exempelvis återkommande epidemier av denguefeber.
Spädbarnsdödligheten uppskattas av WHO vara 38-40 per 1000 födslar
(inklusive oregistrerade barn – se avsnitt 15). Barnsängsdödligheten beräknas
vara 1,7 per 1000 födslar. Drygt åtta procent av BNP brukas till hälsovård.
Enligt en statlig undersökning 2003 fanns 6,3 läkare per 10 000 invånare. Vård
av psykiskt sjuka är eftersatt i Paraguay. Enligt ombudsmannen erbjuder endast
3 av 17 offentliga sjukhus i Paraguay vård för psykisk sjuka.
12. Rätten till utbildning
Enligt Unicef är skolan i Paraguay den sämsta i Latinamerika. CODEHUPY
anser att den bristande rätten till utbildning utgör en av de allvarligaste
kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Paraguay.
Den offentliga skolan tillhandahåller utbildning till 17 års ålder. Skolgången är
obligatorisk till 14 års ålder (sammanlagt i nio år). Enligt Utbildningsministeriet
2005 gick 89 procent av alla barn i åldern 6-14 i skolan 2004, medan 50 procent
av alla barn i åldern 15-17 hade fortsatt sin utbildning. Bland urfolken gick 59
procent i åldern 6-14 år i skolan. En undersökning 2003 visade att mer än
hälften av befolkningen hade gått i skola i färre än 6 år. Cirka 4,5 procent hade
inte fått någon utbildning alls.
Lagen föreskriver lika utbildning för pojkar och flickor. I praktiken påbörjade
fler flickor skolan, även om de sedermera hoppar av skolan i större
utsträckning än pojkar. Fler barn började skolan i städer jämfört med på
landsbygden. Offentliga skolor ska vara gratis, men enligt CODEHUPY
förekommer ofta skolavgifter för administrativa kostnader. Eleverna måste
även själva bekosta skolmaterial samt skoluniform. Kostnaderna omöjliggör för
många barn att delta i undervisningen. Särskilt utsatta är urfolken. Enligt den
enskilda organisationen Tierra Viva råder brist på utbildningsmöjligheter i flera
av deras områden, även på grundskolenivå.
Guaraní talas av hälften av befolkningen som första språk och av en fjärdedel
som enda språk. Tillgången till tvåspråkig undervisning är emellertid bristfällig.
Bland vuxna kvinnor är cirka 10 procent analfabeter. Motsvarande siffra bland

vuxna män är cirka sju procent. De flesta analfabeter återfinns på landsbygden.
Enligt en undersökning 2003 är 2,5 procent av befolkningen i åldern 15-24
analfabeter. Utbildningsutgifterna motsvarar cirka fyra procent av BNP och 10
procent av statsutgifterna. Enligt CODEHUPY utgörs 90 procent av
lärarlöner.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
BNP per capita 2005 var enligt Economist Intelligence Unit USD 1196. Paraguay
är ett av de fattigaste länderna i Sydamerika och dess ekonomi en av de minsta.
Enligt den statliga statistikmyndigheten uppskattas cirka 52 procent av
befolkningen leva i fattigdom. Cirka 21 procent anses leva i extrem fattigdom.
På landsbygden är andelen ännu högre. På FN:s välfärdsindex 2007 intar
Paraguay plats nr 95 av 177. Inkomst- och förmögenhetsskillnaderna är
enorma: befolkningens fattigaste 40 procent har en tiondel av inkomsterna och
den rikaste tiondelen har cirka 46 procent. Ojämlikheten har tenderat att öka
under senare år. Jordägandet i Paraguay är ojämlikt: 77 procent av marken ägs
av sju procent av befolkningen, medan 80 procent av befolkningen delar på
ungefär fem procent av marken. Situationen för de jordlösa (cirka 300 000
personer varav många är urfolk) anses vara ett allvarligt problem.
Minimilönen ska vara cirka USD 273 per månad, men de flesta tjänar mindre.
Knappt 20 procent av befolkningen över 60 år har någon form av pension och
socialförsäkringssystemet beräknas omfatta 17 procent av de ekonomiskt
aktiva. Inkomstnivån på landsbygden är lägre än i städerna och slummen växer
kring storstäderna. Stora delar av landet saknar infrastruktur i form av vägar,
skolor, sjukvård och tillgång till drickbart vatten. Enligt uppgifter från den
senaste folkräkningen 2002 hade drygt 63 procent tillgång till rinnande vatten
och drygt nio procent av hushållen är kopplade till ett avloppssystem. Enligt en
undersökning 2006 av Food and Agriculture Organization (FAO) var 15 procent
av befolkningen undernärd (se även avsnitt 15). Cirka 40 procent av
statsbudgeten ska motsvaras av sociala utgifter.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Paraguays kongress ratificerade 2000 tilläggsprotokollet till konventionen om
avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW).
Paraguays förhördes av CEDAW-kommittén 2005, varvid kommittén
kritiserade de otillräckliga försöken att minska våldet mot kvinnor, sexuellt
utnyttjande och barnäktenskap. Paraguay kritiserades även för undermåliga
villkor för hushållsanställda kvinnor och flickor samt för den utbredda
fattigdomen bland kvinnor. Kommittén uppmärksammade även de
hälsoproblem som abortförbudet och illegala aborter medför.
De flesta kränkningar av kvinnans rättigheter omfattar våld i hemmet och
sexuella övergrepp. Våld i hemmet är vanligt. Cirka 20 procent av alla kvinnor
ska ha utsatts för våld av något slag. Enligt lag är våld i hemmet förbjudet, men
övergreppen måste upprepas för att kunna bestraffas. Rättspåföljden är böter.
Tusentals kvinnor behandlas årligen för skador uppkomna efter övergrepp i
hemmet. Antalet anmälningar tenderar att öka, även om många sedermera dras
tillbaka på grund av olika påtryckningar. Det statliga sekretariatet för kvinnor
tog emot drygt 1000 anmälningar mellan januari och augusti 2006. Sekretariatet
koordinerar åtgärder tillsammans med polis, sjukhus, åklagare och enskilda
organisationer. I praktiken finns denna service endast tillgänglig i Asunción och
bara i huvudstaden finns skyddsboende (även där i liten omfattning).
Enligt lag är våldtäkt, inklusive våldtäkt i hemmet, förbjudet. Rättspåföljden är
upp till 6 års fängelse. Våldtäkter ska vara relativt vanligt förekommande. Cirka
260 våldtäkter rapporterades 2006 i Asunción. Mörkertalet anses dock var
högt. Myndigheterna åtalar vanligtvis förövare till de våldtäkter som
rapporteras. Fällande domar är enligt justitieministeriet inte ovanliga Sexuella
trakasserier är förbjudna enligt lag och straffbara med upp till två års fängelse. I
praktiken leder emellertid få fall till rättegång och i dessa fall är böter den
vanligaste påföljden. Sexuella trakasserier ska vara vanligt förekommande på
arbetsplatser.

Kvinnor är underrepresenterade i de beslutsfattande organen och inom
rättsväsendet (se avsnitt 9). Kvinnlig rösträtt infördes 1961. Kvinnor är enligt
lag garanterade lika behandling i arbetslivet, men diskriminering förekommer
(se avsnitt 10). Enligt CODEHUPY skulle arbetslösheten för kvinnor vara
dubbelt så hög som för män. Andelen kvinnor som arbetar har ökat under de
senaste åren och uppgick i maj 2007 enligt ILO till 56,3 procent. Majoriteten av
de arbetande kvinnorna är hushållsanställda med små möjligheter att värna sina
rättigheter. Lönerna är ofta under den lagstadgade miniminivån. Det är vanligt
att fattiga familjer skickar iväg sina döttrar för att arbeta för mat och husrum
som ersättning. En stor del av dessa flickor har ej tillgång till utbildning eller
tvingas avbryta studierna i förtid (se avsnitt 10).
Prostitution är inte förbjudet för personer över 18 år, men sexuell exploatering
av kvinnor och minderåriga är olagligt och utgör ett allvarligt problem. Enligt
Unicef utgör minderåriga en stor och ökande del av de prostituerade. Handel
med människor är förbjudet enligt lag och kan ge 10 år i fängelse. Likväl
förekommer handel med kvinnor och flickor såväl inom landet som till
utlandet, men i okänd utsträckning. Hundratals kvinnor och barn tros säljas
utomlands varje år. De flesta offren härstammar från landsbygden, i synnerhet
gränsdistrikten mot Argentina och Brasilien där internationella brottssyndikat
tros bedriva verksamhet. De flesta offren säljs till Argentina och Spanien, men
även Brasilien är ett mottagarland. Flera uppmärksammade fall har förekommit
med paraguyanska flickor som lurats och sålts till bordeller i latinamerikanska
och spanska storstäder. Ett 40-tal offer för trafficking räddades 2006 av polis i
Spanien. Regeringen försöker få hem offer som har påträffats utomlands.
Myndigheter bedriver tillsammans med International Organization of Migration
(IOM) en nationell informationskampanj för att försöka undvika att kvinnor
och flickor ska falla offer för människohandlare. IOM:s kampanjledare i
Ciudad del Este på gränsen till Brasilien och Argentina mordhotades under
året. Enligt enskilda organisationer och IOM ska människohandeln ha ökat
under senare år. Sekretariaten för kvinnor och barn är ansvariga för att
motverka människohandel, men deras blygsamma budgetar begränsar deras
insatser.

Unicef har kritiserat Paraguay för att den lagliga äktenskapsåldern är 16 år,
vilket lär vara en orsak till att flickor avbryter sin skolgång. Cirka 30 procent av
alla äktenskap i Paraguay är barnäktenskap
Abort är förbjudet. Mödradödligheten är den vanligaste dödsorsaken bland
kvinnor i fertil ålder (se punkt 11). Enligt CODEHUPY skulle en stor del av
dödsfallen bero på undermåliga förhållanden vid födseln. Men den främsta
orsaken, motsvarande en tredjedel, ska vara konsekvenser av illegala aborter.
Förhållandena i kvinnofängelserna är i allmänhet undermåliga. Det har
förekommit uppgifter om att fängslade kvinnor våldtas av vaktpersonalen och
tvångsprostitueras. Enligt CODEHUPY hålls män och kvinnor tillsammans i
vissa fängelser, framför allt på landsbygden, vilket har resulterat i fall av
sexuellt våld och tvångsprostitution (se även punkt 3). Enligt CODEHUPY
skulle de flesta fängslade kvinnor avtjäna straff som en följd av brott de har
begått efter att ha utsatts för våld i hemmet.
Sedan några år finns ett statligt kvinnosekretariat, vars chef är på ministernivå.
Regeringen antog 1999 en nationell jämställdhetsplan, som har följts upp med
en andra plan för 2003-2007. En nationell plan antogs 2001 för bekämpning av
våld mot kvinnor i hemmet. Det finns även nationella handlingsplaner för
sexualupplysning och jämlika utbildningsmöjligheter.
15. Barnets rättigheter
I Paraguay är drygt 45 procent av befolkningen barn. Paraguay ratificerade
FN:s barnkonvention 1990, vars bestämmelser infördes i en nationell barnlag
som antogs 2001. Lagen har bland annat lett till att ett statligt sekretariat för
barn och tonåringar upprättats för att rekommendera och koordinera insatser
för att förbättra barns situation. Sekretariatet anses allmänt ha en otillräcklig
budget och saknar befogenhet att fatta beslut om åtgärder.
För skolgång, se punkt 12.
Spädbarnsdödligheten är enligt WHO 38-40 promille. I de fattigaste delarna av
landet ska den vara dubbelt så hög och bland urfolken nästan tre gånger så

hög. Ytterligare fem promille av barnen beräknas avlida innan de fyllt fem år.
Hälften av alla födslar äger rum i hemmet. Enligt Unicef ska cirka 50 procent
av barn under 17 år leva i fattigdom, varav 25 procent beräknas leva i extrem
fattigdom.
En uppskattning av WHO gör gällande att 11 procent av landets barn under
fem år lider av kronisk undernäring. Enligt Unicef 2006 skrivs bara cirka 25
procent av barnen in i civilregistret under deras första levnadsår. Ett barn som
inte är registrerat har exempelvis ingen rätt till hälsovård. Sedan barnlagen
antogs 2001 är registreringen kostnadsfri, men enligt sekretariatet för barn och
minderåriga är ännu cirka 600 000 barn oregistrerade.
Det är förbjudet för barn under 14 år att arbeta, men det är vanligt
förekommande. Barn mellan 14 och 15 år tillåts arbeta i familjeföretag,
jordbruk eller som lärlingar. Barn mellan 15 och 18 år får arbeta ifall
föräldrarna samtycker. Enligt Unicef arbetar vart tredje barn mellan 7 och 17
år. Hälften av dem ska ha satts i arbete vid 8 års ålder. I den informella sektorn
finns tusentals barn som försöker försörja sig genom gatuförsäljning eller
tiggeri. Många av de arbetande gatubarnen lider av undernäring och andra
sjukdomar. Det är vanligt att fattiga föräldrar sänder minderåriga barn - särskilt
flickor - att hushållsarbeta i privata hem för endast mat och husrum som
ersättning. Enligt ILO skulle det 2007 finnas cirka 67 000 minderåriga
hushållsanställda. Unicef rapporterar att de ofta utnyttjas sexuellt. Paraguay
har skrivit under ILO:s konvention om att eliminera de värsta formerna av
barnarbete.
Unicef uppskattar att cirka 66 procent av landets prostituerade är minderåriga.
De flesta av dem började arbeta när de var 12-13 år. Handel med barn
förekommer (se avsnitt 14). En adoptionslag från 1997 förbjuder internationell
adoption, men det lär fortfarande förekomma. En liga avslöjades 2007 som
under flera år sålt ett stort antal bortrövade barn till Europa. Sexuell
exploatering av barn, ofta av fäder eller styvfäder, utgör ett till synes vanligt
förekommande problem. ILO har uppgifter om att drygt 3500 barn skulle ha
utnyttjats sexuellt i Ciudad del Este under 2005.

Enligt en rapport av Unicef och enskilda organisationer 2005 fortsätter
tvångsrekryteringen av minderåriga pojkar till värnplikten. CODEHUPY
beräknar att minst 10 procent av de värnpliktiga är barn. Ett femtiotal
minderåriga värnpliktiga ska ha dödats sedan 1989. De senaste åren har inga
dödsfall rapporterats. Paraguay har skrivit under det frivilliga protokollet om
barns rekrytering till väpnade konflikter.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Enligt den senaste folkräkningen 2002 utgör urfolken 1,7 procent av
befolkningen (cirka 90 000 personer). De är uppdelade i 20 olika etniska
grupper. Deras tillväxttakt är enligt WHO dubbelt så hög som den övriga
befolkningens. Enligt konstitutionen ska de ha samma rättigheter som övriga
invånare. I praktiken har de sämre levnadsvillkor, arbetsförhållanden och
tillgång till hälsovård. Dessutom förekommer fall av diskriminering, inte minst
när deras rättigheter kommer i konflikt med andras rättigheter.
Av Paraguays befolkning talar 25 procent endast guaraní, som är officiellt språk
förutom spanska. Lagar, regler och dekret skrivs emellertid endast på spanska.
Det är även rättsväsendets enda språk, vilket medför att urfolken har svårt att
försvara sin rättigheter när de har kränkts. Guaraní-talande utgör cirka 70
procent av alla extremt fattiga i städerna. På landsbygden utgör de cirka 90
procent. Undervisning på guaraní är en lagstadgad rättighet, men i praktiken
förekommer stora brister och i många fall finns ingen tvåspråkig undervisning
överhuvudtaget. Det är därmed svårt för många utsatta människor att
tillgodogöra sig utbildningen. Enligt CODEHUPY skulle 51 procent av de
vuxna inom urfolken vara analfabeter. Urfolkens skolgång inskränker sig enligt
Tierra Viva i genomsnitt till 3-4 år, medan det nationella genomsnittet är cirka 7
år.
Rätten att bejaka traditionell kultur och rätten till jord är skyddade i lag.
Jordbristen är emellertid ett allvarligt problem för urfolken, som nästan
uteslutande bor på landsbygden (91,5 procent). Cirka 45 procent av urfolken
har inte formell äganderätt till sin jord. Jordbristen medför svårigheter för

urfolken att förbättra deras ekonomiska situation och bibehålla deras kulturella
identitet. Enligt Tierra Viva har det förekommit att land som tillhört urfolk har
sålts utan rättsliga konsekvenser för de inblandade. Den statliga myndigheten
Instituto Paraguayo del Indígena, INDI, har rätt att under vissa förhållanden lösa
in jord till marknadspris och fördela den bland urfolken. Myndigheten har länge
anklagats för förseelser, ineffektivitet och korruption. Den Interamerikanska
kommissionen för mänskliga rättigheter uttalade 2005 att Paraguays regering
hade brutit mot den Interamerikanska konventionen, bland annat genom att ha
avhyst urfolk från deras land samt för att urfolk inte haft tillgång till utbildning,
hälsovård och utbildning.
Uppgifter förekommer om tvångsarbete bland urfolken (se avsnitt 10).
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Den paraguayska konstitutionen förklarar alla människor jämlika och förbjuder
diskriminering, men utan att särskilt ange sexuell läggning eller andra grunder
för diskriminering. Homosexualitet är inte förbjudet i lag, men
HBTorganisationer anser att vissa lagar är diskriminerande och att en attityd av
homofobi präglar samhället. Enligt ILO förekommer diskriminering på grund
av sexuell läggning i arbetslivet. Uppgifter förekommer om våld mot
HBTpersoner.
18 Flyktingars rättigheter
Paraguay har ratificerat FN:s flyktingkonvention samt 1967 års
tilläggsprotokoll. Lagstiftning i enlighet med konventionen antogs 2002.
UNHCR sköter mottagande av de flyktingar som söker asyl i landet. Paraguay
mottog 15 ansökanden 2005 och beviljade 8 personer flyktingstatus. Landet
mottog 12 ansökanden 2006 (UNHCR saknar ännu uppgifter om hur många
som beviljades asyl samma år). Sammanlagt fanns 54 flyktingar i Paraguay
2005. Paraguays regering samarbetar med UNHCR och inga uppgifter om
refoulement tycks förekomma.
19. Funktionshindrades rättigheter
Enligt lag är det förbjudet att diskriminera funktionshindrade och psykiskt

sjuka. Det åligger myndigheterna att förse dem med vård, utbildning och
möjligheter att fungera normalt i samhället. Bestämmelserna följs ej i praktiken.
Funktionshindrade diskrimineras på arbetsmarknaden och har svårt att ta sig
fram i städerna till följd av oanpassade trottoarer, bussar och byggnader. Det
finns ingen lag som ålägger staten att se till att byggnader anpassas till
funktionshindrade. Frågan har låg prioritet på den politiska dagordningen.
Enligt Hälsoministeriet 2006 kunde hälften av alla funktionshindrade barn ej gå
i skolan på grund av att bussarna inte var anpassade.
Förhållandena i det neuropsykiatriska sjukhuset i Asunción ska vara grovt
undermåliga. Uppgifter förekommer om att flera av de cirka 400 patienterna
inte får någon behandling. Rapporter har angett att patienterna ej har fått
tillräckligt med mat och att exempelvis parasit- och hudsjukdomar lämnats utan
behandling. Barn ska vistas med vuxna och sexuella övergrepp ska ha
förekommit. Den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter
uppmanade myndigheterna 2002 att åtgärda de pågående kränkningarna. En
enskild organisation, Mental Disability Rights International, kom 2005 överens
med regeringen om att bistå sjukhusledningen med reformeringen av
institutionen. Det finns dock inga uppgifter om att djupgående reformer ska ha
genomförts.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Enskilda organisationer kan verka fritt i Paraguay. Flertalet verkar kunna
upprätthålla en dialog med regering, kongress och myndigheter. Coordinadora
de Derechos Humanos en Paraguay, CODEHUPY, agerar som samordnare för
39 av de viktigaste organisationerna och ger årligen ut en rapport om situationen
för de mänskliga rättigheterna. Vänsterkatolska Servicio de Paz y Justicia,
SERPAJ, arbetar med utbildning i fredskultur, mänskliga rättigheter, jämställdhet
ochrätten till vapenvägran. Centro de Estudios Humanitarios, CEDHU, studerar
förhållandena i fängelserna och rapporterar till OAS. Den ekumeniska Comité de
Iglesias de Apoyo de Emergencia, CIPA, ägnar sig främst åt jord- och

bostadsfrågor samt juridiska processer mot Stroessner-regimen. Sindicato de
Periodistas de Paraguay, SPP, arbetar för att skydda tryckfriheten. Fundación
Celestina Peréz de Almada arbetar bland annat med att främja sannings- och
rättvisekommissionens arbete samt att sprida kunskap om kränkningarna under
diktaturen. Den enda svenska organisation med nämnvärd närvaro i Paraguay
är Diakonia, som samarbetar med ett femtontal paraguayska enskilda
organisationer och nätverk.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sida har via den svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen
finansierat ett projekt till stöd för omvandlingen av rättsväsendet. Det
verkställdes av en grupp vid katolska universitetet i Asunción. Projektet
avvecklades 2005. EU antog 2007 en ny samarbetsstrategi för perioden 200713. Prioriterade områden är utbildning och ekonomisk integration. Sida stöder
flera projekt relaterade till de mänskliga rättigheterna genom de svenska
enskilda organisationerna Diakonia och Kooperation utan gränser

Mänskliga rättigheter i Uruguay 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Uruguay är en stabil demokrati med solida samhällsinstitutioner. I ett regionalt
perspektiv präglas Uruguay av mindre inkomstskillnader, en stark solidaritet
med samhället och en lång demokratisk tradition. Läget för de mänskliga
rättigheterna (MR) är i jämförelse med övriga sydamerikanska länder relativt sett
bra, även om allvarliga brister förekommer. Den sittande regeringen tar sina MRförpliktelser på allvar. Ett förslag om att inrätta ett nationellt MR-institut ligger
sedan i slutet av 2007 i senaten och förväntas antas under 2008 efter att även ha
passerat deputerandekammaren.
Den 1 mars 2005 tillträdde för första gången i Uruguays historia en Vänsterregering under ledning av president Tabaré Vázquez. Hans regering har visat
större intresse för MR-frågor än de tidigare konservativa regeringarna, särskilt
vad gäller att utreda de försvinnanden som förekom under militärdiktaturen
1973-85.
Ett av landets största MR-problem fortsätter att vara situationen på de
överbelagda fängelserna och det faktum att ungefär två tredjedelar av de intagna
under 2007 inte var slutligt dömda. När Vázquez tillträdde deklarerade han att en
humanitär nödsituation rådde i fängelserna. Tortyr uppges förekomma för att
framtvinga erkännanden. Övergrepp av polis och fångvaktare är enligt uppgift
relativt vanliga. Rättsprocessen är föråldrad och mycket långsam.
Omfattande brott och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna förekom under
diktaturen 1973-85 samt under de fem år som föregick, då undantagstillstånd
rådde (Medidas Prontas de Seguridad). Dessa brott är alltjämt ett öppet sår. 1986
års straffrihetslag stadgar bland annat att de militärer och

poliser som begick övergrepp under diktaturen inte ska ställas inför rätta.
Myndigheter har dock en skyldighet att utreda de drygt 200 försvunna
personernas öden. Den nuvarande regeringen har fortsatt utredningsarbetet och
satt press på militären som för första gången erkänt att de bär ett ansvar för
försvinnandena samt att systematisk tortyr förekom. Amnestilagen är starkt
ifrågasatt och en nationell koordinator driver en namninsamlingskampanj i syfte
att folkomrösta om straffrihetslagen i samband med presidentvalet hösten 2009.
Arbetslösheten uppgick under slutet av 2007 till 8,5 procent. Barnarbete
förekommer inom jordbruket och den informella sektorn. Sjukvård är gratis för
alla medborgare, men resurserna är otillräckliga.
Diskriminering av kvinnor, funktionshindrade och den svarta befolkningsminoriteten förekommer. Våld mot kvinnor och barn i hemmet är sedan länge ett
problem, som först på senare tid har börjat uppmärksammas. Abort är förbjudet.
Ett lagförslag om legalisering behandlades dock av kongressen under 2007.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Uruguay har ratificerat följande centrala konventioner avseende mänskliga
rättigheter: :
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt de fakultativa protokollen
om enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt det fakultativa
protokollet om förebyggande av tortyr

− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och om
handel med barn, barnprostitution och barnpornografi
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter med
tilläggsprotokoll samt de tillhörande protokollen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigeter och om dödsstraffets avskaffande
Uruguay ligger efter med sin rapportering till i princip alla konventionskommittéerna, i vissa fall över tio år, såsom till CAT- och CEDAWkommittéerna.
Uruguay har, sedan mars 2005, en stående inbjudan till FN:s rapportörer för
mänskliga rättigheter att besöka landet. Inget besök har genomförts under senare
år.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Av statsmakten sanktionerade politiska mord eller avrättningar förekommer inte.
Förbud mot tortyr är inskrivet i konstitutionen. Det finns inga rapporterade fall
av ofrivilliga försvinnanden. (Beträffande utredning av försvinnandena under
diktaturtiden, se punkt 7.)
Polisvåld förekommer, främst under det första dygnet efter gripandet, då den
misstänkte inte har rätt till advokat. Det uppges att polisen under detta första
dygn ibland har tvingat fram bekännelser med hjälp av tortyr och det har hänt att
gripna dött under oklara omständigheter. Lagen ogiltigförklarar dock
bekännelser som gjorts innan den gripne fått kontakt med advokat och domare.
Anmälningar mot polisen utreds av myndigheterna och leder ofta till åtgärder
mot de skyldiga.

Förhållandena i fängelserna är otillfredsställande, de är överbelagda och
karaktäriseras av personalbrist, inte minst vad gäller vårdare och lärare.
Situationen har dock förbättrats något under senare år och inrikesministern har
presenterat ett åtgärdsprogram både för den faktiska situationen på fängelserna,
och för att återintegrera f.d. fångar i samhället.
Under 2007 har överbeläggningen legat på ungefär 40 procent, med över 7 000
intagna och en kapacitet på ca 5 100. Mellan 2005 och 2007 skapades 2 000 nya
platser, ytterligare ca 1 000 platser projekteras för 2008. Fängelsepersonalen
saknar ofta utbildning och kunskap om mänskliga rättigheter och fångvård men
en plan har tagits fram för att förbättra deras kompetens. Rehabilitering
förekommer endast i begränsad omfattning. Det förekommer att fångar utsätts
för misshandel, både av vakter och av andra interner. Otillräcklig tillgång till
hälsovård fortsätter att vara ett omfattande och allvarligt problem. Det är känt att
man kan köpa sig till bättre behandling på befintlig anstalt eller överföring till
annan anstalt med mindre sträng regim.
I kontrast till levnadsvillkoren i fängelserna förefaller situationen när det gäller
kommunikationsmöjligheter vara relativt god. Fångar får exempelvis ta emot
besök upp till 4-5 ggr/vecka.
I september 2005 antog kongressen en ny lag om "humanisering och
modernisering" av fängelsesystemet. Den innebär bland annat att viss amnesti
skulle ges och att straff för lindrigare brott skulle kunna omvandlas. Som ett led i
arbetet att minska antalet frihetsberövade sänktes påföljden för snatteri från upp
till två års fängelse till böter eller samhällstjänst.. Lagen gav även visst utrymme
för aktiviteter under fängelsevistelsen och återanpassning till samhället. I
inledningsskedet noterades positiva effekter, ca 800 personer frigavs efter att
lagen trätt i kraft. Antalet fångar sjönk under slutet av 2005 och första halvåret
2006, men därefter har fängelserna fyllts på igen i och med att lagen har varit
svår att implementera i praktiken. Som en följd av lagen har ett program för
strafförkortning för fångar som deltar i undervisning eller arbete införts
(Redención de la pena por trabajo o estudio) där två dagars arbete/studier ger en
dags förkortning av straffet. Fram till november 2007 har ca 3 100 personer

deltagit i programmet i någon form. Lagen stipulerar även att fem procent av
arbetskraften vid offentliga byggen och tjänster ska vikas åt ex-fångar. Detta
fungerar dock inte i praktiken.
Kongressen beslöt i september 2003 att inrätta en tjänst som ombudsman för
fängelsesystemet (Comisionado parlamentario penitenciario). I juli 2005 utsågs
Álvaro Garcé till befattningen och blev därmed den första ombudsmannen i
Uruguays historia. Inför sitt tillträde identifierade Garcé fyra arbetsområden:
institutionella frågor (uppdatering av fängelselagen, skapande av ett nationellt
rehabiliteringsinstitut, etc.), stöd till utbildning, förbättrad hälsa samt minskning
av internernas sysslolöshet. Han presenterade sin första rapport till kongressen i
december 2006 och föreslog en lång rad åtgärder för att förbättra förhållandena i
fängelsesystemet. Under 2007 gjorde Garcé och hans personal ett 100-tal besök
vid landets olika fängelser vilket resulterade i ett lika stort antal
rekommendationer, varav två tredjedelar rörde säkerhet och hälsa. Garcé har
noterat vissa förbättringar under 2007, såsom ökade utbildningsresurser, men är
fortsatt kritisk till situationen och hävdar att 50-55 procent av internerna lever
under för dåliga villkor. Enligt Garcé är situationen särskilt allvarlig i 6 av
landets 25 fängelser, medan förhållandena i de 5-6 bästa fängelserna är relativt
goda.
Läget är särskilt allvarligt vid fängelserna Comcar och Libertad, där celler för en
person kan ha två till tre fångar, medan celler för två personer kan ha fyra
till fem. Comcar har tidvis haft mer än 100 procents överbeläggning och dras
enligt Garcé med problem kopplade till interners användande av den mycket
beroendeframkallande drogen pasta base (restprodukt från kokainframställning). Enligt MR-organisationen SERPAJ finns det endast tre läkare för
de 3 000 internerna. I högsäkerhetsfängelset Libertad inhyses de 600 fångarna
sedan 2003 i stålbaracker i väntan på att centralbyggnaden ska färdigrenoveras.
Mellan en och tre personer delar cell, beroende på hur farliga de bedöms vara för
varandra. Säkerhetsläget är mycket allvarligt, uppgifter förekommer om att en
fånge mördas per månad. Morden är svårutredda. Enligt en trovärdig källa kan
interner tvingas betala för att undgå misshandel/mord. Vapen och droger
smugglas in. Ett tredje fängelse ,Rivera, har en allvarlig hälsosituation och

anstalten har dragits med den högsta överbeläggningen i landet, under slutet av
2006 trängdes 253 fångar om de 80 platserna.
Ett generellt problem är att de flesta fångvaktare är poliser som bara erhåller
begränsad utbildning innan de träder i tjänst. Deras arbetsvillkor är hårda och
lönen är låg. I Libertad arbetar de tvåskift, med 12 timmars tjänstgöring följt av
12 timmars vila i anslutning till området; i tvåveckorscykler där varannan vecka
är ledig.
Ca sex procent av internerna i Uruguay är kvinnor. De avtjänar sina straff i
separata anstalter, alternativt separata avdelningar, med bättre men dock inte
tillfredsställande förhållanden. Speciella problem föreligger med hälso- och
sjukvård för mödrar. Vid kvinnofängelserna i Montevideo och Canelones kan
internerna göra handarbeten som sedan kan säljas.
Minderåriga som dömts för mindre allvarliga brott placeras på speciella anstalter,
där tonvikten ligger på rehabilitering. Förhållandena i övriga ungdomsanstalter
liknar dem i de vanliga fängelserna.
Sedan ett par år finns i Uruguay ett (av få Latinamerikanska) nationellt
rehabiliteringscenter. Den fysiska kapaciteten utnyttjas dock bara till en tredjedel
p.g.a. personalbrist. Fångar kan söka till centret i slutfasen av sina fängelsestraff
men det faktum att ca två tredjedelar av Uruguays interner fortfarande inte fått
sin dom försvårar rehabiliteringsplaneringen. Situationen på centret erbjuder
internerna en väsentligt bättre miljö än exempelvis Libertad. Polisen ansvarar
endast för säkerheten, i övrigt ansvarar vårdare för verksamheten. Genom ett
progressivt program erbjuds internerna utbildning och i vissa fall
arbetslivsmöjligheter utanför fängelset. Återfallsfrekvensen anges som låg (8
procent) och internerna förefaller trivas väl.

4. Dödsstraff
En lag som förbjöd dödsstraff antogs 1907. Dödsstraff är även förbjudet av
konstitutionen.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det finns inga politiska fångar. Godtyckliga frihetsberövanden förekommer inte.
Rättsprocessen är långsam och det är inte ovanligt att anhållna och häktade
personer är frihetsberövade under längre tid än de senare döms till. Häktade hålls
frihetsberövade tillsammans med redan dömda fångar och ca två tredjedelar av
fångarna väntar på dom. Under 2007 hade Uruguay en högre andel fängslade
medborgare per capita än exempelvis Colombia och Argentina. Fattiga,
marginaliserade och yngre män är särskilt utsatta.
Inga reserestriktioner finns.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Polisen måste ha skriftlig order för anhållan, utom när någon ertappas på bar
gärning. Domstolarna skall enligt konstitutionen vara självständiga i förhållande
till den verkställande makten och är det i praktiken också. (kritik har dock
framförts mot förfarandet vid rättsprocesser enligt amnestilagen, se punkt 7).
Rättsväsendet är överbelastat. Möjlighet till borgen finns men medges sällan av
ansvarig domare. 1997 antogs en lag om förkortning och förenkling av
straffprocessen men den har ännu inte trätt i kraft, p.g.a. budgetskäl. För
närvarande arbetar två kommissioner med dels en översyn av den straffrättsliga
processen och dels en modernisering av brottsbalken.
Försvarsmakten svarar för den yttre bevakningen av vissa fängelser, trots att
grundlagen föreskriver att militären endast skall försvara landet mot angrepp
utifrån. Det finns en militär domstolshierarki som dömer militär personal i
disciplinärenden. Sista instans i sådana mål är Högsta domstolen utökad med två
militära ledamöter.
7. Straffrihet
Uruguay hade under många år på 70-talet flest politiska fångar per capita i hela
världen. När demokratin återinfördes 1985 utfärdades politisk amnesti och
samtliga politiska fångar frigavs genom att en amnestilag antogs efter en

folkomröstning 1989 (57 procent för och 42,5 procent mot). Amnestilagen
innebär att MR-brotten under diktaturåren 1973-85 endast i undantagsfall kan
leda till åtal. Frågan om straffrihet gäller generellt statsterrorismen 1973-85 och i
synnerhet ofrivilliga försvinnanden. Drygt 200 uruguayare, även barn, försvann
under denna period. Ett fyrtiotal fördes bort i Uruguay, cirka 170 i Argentina, 7 i
Chile och 2 i Paraguay. Därtill beräknas cirka 50 000 personer, en hög siffra i
förhållande till landets befolkning på cirka tre miljoner invånare, ha varit
frihetsberövade av politiska skäl under någon tid. En stor andel av dessa föll
offer för den omfattande systematiska tortyren.
I ett regionalt perspektiv har regeringarna i post-diktaturens Uruguay visat
mindre vilja än några av sina grannländer att utreda dessa MR-brott. Tre
regeringar i följd underlät att utreda försvinnandena. Familjerna till de försvunna
hade länge krävt att få svar på frågorna hur, när, var och varför deras anhöriga
försvann, samt vem som var ansvarig. President Batlle tillsatte 2000 en
kommission (Comisión para la Paz) med uppgift att utreda de försvunna
medborgarnas öde. Samarbetsviljan från den uruguayanska militärens sida
betecknades som varierande. Kommissionens redovisade i april 2003 att den
ansåg sig ha klarat upp 95 procent av försvinnandefallen i Uruguay, så till vida
att frågorna kring de anhörigas försvinnanden besvarades. Kvarlevor har dock
endast återfunnits i ett par fall. I rapporten lades ansvaret för försvinnandena på
staten som helhet; någon individuellt ansvarig utpekades inte. Bland
kommissionens rekommendationer fanns förslag om skadestånd till anhöriga och
bidrag till verksamhet för att stärka grundläggande värderingar om respekt för
mänskliga rättigheter. Detta bland annat genom skapandet av ett offentligt organ
för övervakning av medborgarnas rättigheter. Kritik mot kommissionens
utformning och begränsade mandat framfördes framförallt av MRorganisationer, men även från politiker. Utredningen omfattade inte samtliga
kända fall och inga egentliga kartläggningar av ansvarsförhållanden mellan de
politiska institutionerna under den civilmilitära diktaturen genomfördes.
En domare som tar upp ett MR-brott för prövning måste först enligt
straffrihetslagen fråga regeringen om brottet omfattas av amnestilagen. Kritiker
kallar detta för inkonstitutionellt eftersom domstolarnas oberoende därmed
måste ifrågasättas. Den nuvarande regeringen har valt att tolka amnestilagen på

ett annat sätt än tidigare regeringar och anser att lagen i vissa fall medger
möjlighet till rättegångar mot uruguayanska militärer och poliser som begått
MR-brott under diktaturåren. Detta gäller till exempel om brottet är begånget
innan juni 1973 då militärdiktaturer formellt tog makten eller om det begåtts
utanför Uruguays territorium.
Den nya tolkningen av amnestilagen har medfört att sex f.d. militärer och två f.d.
poliser verksamma under diktaturen ställdes inför rätta den 11 september 2006
för brott begångna i Argentina. Den pågående rättegången i Första
instansens domstol har fått stor uppmärksamhet i Uruguay då det är första
gången militärer ställs inför rätta för brott begångna under diktaturåren. De
anklagade är häktade och befinner sig i ett särskilt fängelse i Montevideo
(Establecimiento Unidad No 8). MR-organisationen SERPAJ kritiserar denna
särbehandling och har hävdat att militärerna bör sitta i något av högsäkerhetsfängelserna. Tre militärer utelämnades till Chile 2006 och det finns också
militärer som väntar i fängelse på en ev. utlämning till Argentina. Under slutet av
2007 anhölls även tidigare diktatorn Álvarez för sin roll i samband med
försvinnanden av ett 40-tal politiska fångar som den militära ledningen fört
tillbaka till Uruguay från Argentina under 1977 och 1978. Álvarez hålls i ett
militärfängelse.
Den president som upplöste de båda demokratiskt valda kamrarna 1973, Juan
María Bordaberry, har tillsammans med sin utrikesminister Juan Carlos Blanco
ställts inför rätta anklagade för morden på de två vänsterpolitikerna Michelini
och Gutiérrez Ruiz (november 2006). Bordaberry var den centrala politiska
figuren i Uruguay fram till 1976 och är en av de huvudansvariga för diktaturens
införande. Blanco är även åtalad som medansvarig för ett försvinnande från
1976, då militären med våld hämtade ut en uruguaysk kvinna från Venezuelas
ambassad där hon var på väg att söka asyl. Bordaberry sitter p.g.a. sitt
hälsotillstånd i husarrest, medan Blanco sitter i fängelse.
Den nuvarande regeringen har också understrukit vikten av att fortsätta utreda de
drygt 200 försvunnas öde, bl.a. genom utgrävningar vid militärbarackerna
eftersom militära källor har angivit att försvunna har begravts där. Under 2006
lanserade flera fackföreningar och MR-organisationer en kampanj med krav på

att amnestilagen ska annulleras. Detta skulle kräva en ny (bindande) folkomröstning för att annullera den från 1986. Kampanjen leds av en nationell
koordinator som avser samla in 300 000 namnunderskrifter (det krävs ca 250
000 för att tvinga fram en ny folkomröstning). I början av december 2007 hade
knappt 49 000 namnunderskrifter insamlats. Koordinatorns målsättning är att få
till stånd en folkomröstning i samband med presidentvalet hösten 2009. Amnesty
International söker samtidigt medel för att driva kampanj angående inrättandet
av en sannings- och försoningskommission av peruansk modell.
Ett lagförslag om ersättning till offren för övergreppen under diktaturtiden
(Proyecto de Ley de Reparación) har tagits fram av regeringen och behandlas för
närvarande av kongressen. Tidsfristen har förlängts för att fler personer ska
kunna ansöka om att omfattas av lagen. MR-organisationer kritiserar förslaget
för att inte uppfylla FN:s normer om fullständig kompensation för MR-brott.
Förslaget ger i första hand en ekonomisk ersättning.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen föreskriver full yttrande- och mediefrihet, med undantag för fall
där någon kan anses ha uppviglat till våld eller "förolämpat nationen".
Efterforskning av källor är i lag förbjuden.
Vid några tillfällen under senare år har demonstranter frihetsberövats för brottet
uppvigling istället för skadegörelse vid våldsamma demonstrationer. Påföljden är
2-6 års fängelse utan möjlighet till frigång men hittills har ingen dömts för
brottet. Lagen hämtades från Mussolinis Italien och infördes 1934 i den
uruguayanska brottsbalken men tillämpades inte ens under diktaturen. Flera MRorganisationer, bland annat SERPAJ, har uttryckt oro över tillämpningen av
lagen. De menar att den är otidsenlig och riskerar att få negativa följder för
yttrandefriheten. Under 2007 pågick dessutom en rättegång mot en person som
bränt en amerikansk flagga vid en demonstration. Han är anklagad för att ha
”skändat utländska symboler”.
Förutom ett stort antal tidningar och tidskrifter finns mer än 100 fristående
radiostationer och 34 TV-stationer. Kongressen antog under 2007 en lag om att

fördelning av sändningsrättigheter ska ske på basis av rättvishet och öppenhet,
vilket välkomnades av MR-organisationen Reportrar utan gränser. Staten äger
två TV-kanaler, övriga är privata. Ägarkoncentrationen för de privata kanalerna
är hög. Statlig censur tycks ej förekomma.

Under 2006 märktes en tydlig ökning av mängden antisemitiskt klotter i
Uruguay och en judisk kyrkogård vandaliserades. Lokala judiska ledare anger att
samarbetet med myndigheterna för att reda ut incidenterna är bra.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna

I Reportrar utan gränsers ranglista över pressfriheten i 167 länder för 2007 har
Uruguay klättrat från plats 57 (2006) till 37. Pressorganisationer hävdar att
tidningar p.g.a. publicerade artiklar stundom diskrimineras av statliga
myndigheter när dessa köper annonsplats. Hot eller våldshandlingar mot
journalister är sällsynta, enstaka fall har dock förekommit, t.ex. har en journalist
som stött inledandet av en rättslig process mot den före detta presidenten under
militärdiktaturen Álvarez gällande MR-brott blivit mordhotad.
President Vázquez har framfört vissa verbala attacker mot medier under 2006
och 2007. Åtta medier svartlistades som ”oppositionella”. Detta tolkades dock av
några bedömare, inklusive Uruguays pressförening (APU), som uttalande av mer
privat karaktär, vilka inte tillmäts någon större betydelse.
Reportrar utan gränser framhåller att en journalist i maj 2007 dömdes till tre
månaders fängelse för förolämpning av en medieägare i ett tv program och att en
annan journalist i september 2007 dömdes av Högsta domstolen till fem
månaders fängelse för ärekränkning av en politiker.
Ett lagförslag om tillgång till offentliga handlingar behandlas i kongressen.
Det finns inga restriktioner för internetanvändning i Uruguay.
Konstitutionen föreskriver full religionsfrihet, vilket respekteras av regeringen.
Kyrka och stat är åtskilda och religionsundervisning är förbjuden i offentliga
skolor. Av landets 3,4 miljoner invånare är 52 procent katoliker, 16 procent
protestanter, 6 procent animister och 1 procent judar. 13 procent anser sig vara
ateister, agnostiker eller deister. Det uruguayska samhället är relativt
sekulariserat; endast en liten del av landets katoliker går i kyrkan regelbundet.
Relationerna mellan de olika samfunden är goda.

Sedan 1985 hålls fria och demokratiska val av president och vicepresident samt
ledamöter av kongressen och de 19 provinsparlamenten vart femte år. Om ingen
av presidentkandidaterna får mer än 50 procent av rösterna i första omgången,
avgörs valet i en andra omgång. Röstning är obligatorisk, och valdeltagandet är
högt (cirka 90 procent). Nästa president- och parlamentsval äger rum hösten
2009.
De tunga intressegrupperna i landet är jordägarna, företagarna och de fackliga
organisationerna. Politisk pluralism råder och oppositionen fungerar fritt. De två
traditionella partierna Blancos (egentligen Partido Nacional) och Colorados har
dominerat politiken i generationer men är nu för första gången i opposition, efter
vänsteralliansens (Encuentro Progresista - Frente Amplio – Nueva Mayoría)
seger med drygt 50 procent av rösterna i valet 2004.
Politiken är starkt personfixerad. Kvinnor är underrepresenterade i politiska
församlingar. I regeringen är endast tre av de tretton ministrarna kvinnor. I
kongressen är 28 av 31 senatorer män och likaså 88 av de 99
parlamentsledamöterna.
Korruptionen är mindre omfattande än i grannländerna och tar sig vanligen
formen av svågerpolitik. Det är emellertid vanligt att poliser och fångvaktare
drygar ut sina låga löner med mutor. En lag om stränga straff för korruption
trädde i kraft härom året. Lagen föreskriver bland annat att en särskild
kommission på tre personer skall infordra förmögenhetsdeklarationer från
statstjänstemän och förbereda etiska regler för dem. På Transparency
Internationals korruptionslista för 2006 ligger Uruguay tillsammans med Malta
och Slovenien på plats 28 av 163, före alla andra latinamerikanska länder utom
Chile.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Den första arbetarkongressen ägde rum 1886 och fackföreningarna är av
tradition en viktig politisk maktfaktor. Mer än 80 procent av de
offentliganställda, men bara 5 procent av de privatanställda, är fackligt
organiserade. Den största fackliga centralorganisationen är Confederación
Nacional de Trabajadores - Plenario Intersindical de Trabajadores(PIT-CNT)
med 320 000 medlemmar fördelade på ett åttiotal fackförbund. Strejkrätten är
grundlagsfäst.

Sexualundervisningen är knapphändig i privatskolor och kommer att påbörjas i
allmänna skolor först under 2008 (se punkt 15, nedan).

Arbetslösheten nådde rekordnivå under den ekonomiska krisen och var 17
procent år 2002 men hade enligt den nationella statistikmyndigheten i oktober
2007 sjunkit till 8,5 procent. En stor del av befolkningen är dock undersysselsatt
eller arbetar i den informella sektorn. Minimilönen uppgår till drygt 3 000 pesos
i månaden (cirka 1 000 kronor) men de flesta som arbetar vitt tjänar betydligt
mer. Arbetsmiljölagstiftningen är tillfredsställande; en arbetsvecka utgörs av 48
timmar i industrisektorn respektive 44 timmar i handelssektorn. 20 dagars betald
semester utgår efter ett års anställning. Barnarbete förekommer inom jordbruket
och den informella sektorn. Den informella sektorn uppskattas idag till cirka 40
procent av landets ekonomi.

Den allmänna utbildningsnivån är en av de högsta i Latinamerika.
Analfabetismen är bara 2,4 procent (2006). Cirka 8 procent av statsbudgeten går
till utbildning. All statlig utbildning är avgiftsfri. 90 procent av barnen påbörjar
den sexåriga grundskolan och över 60 procent fortsätter till högre stadier medan
endast drygt 30 procent avslutar gymnasiet. Andelen barn som går ut femte klass
har sjunkit från 97 procent (1991) till 88 procent (2003). I fattiga områden
behöver vart fjärde barn gå om det första skolåret. De flesta som avslutar
gymnasiet går vidare till universitet. Universitetsstudier är koncentrerade till
huvudstaden och trots att undervisningen är avgiftsfri är den förknippad med
stora kostnader för uppehälle eller pendlingskostnader samt studiematerial.
Vidare präglas universitetsutbildningen av medelsbrist och överfulla lärosalar.

Uruguay har ratificerat Internationella arbetsorganisationen, ILO:s, åtta centrala
konventioner om mänskliga rättigheter:
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Sjukvård är gratis för alla medborgare. Kostnaderna för sjukvården var 8,2
procent av BNP år 2004 enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Resurserna är
dock otillräckliga. Den offentliga sjukvården anses generellt sett undermålig,
särskilt på landsbygden.
Hiv/aids är ett växande problem. Smittonivån är dock för närvarande bara 0,4
procent och antalet dödsfall är relativt få.

Så gott som hela befolkningen har tillgång till drickbart vatten. Nästan alla
födslar sker på vårdinrättning. Dödligheten för barn under fem år är 13 per 1 000
födslar (2005), vilket är bland de lägsta i Latinamerika. Medellivslängden var 71
år för män och 79 år för kvinnor (2005).
12. Rätten till utbildning

Kvaliteten på undervisningen i statliga skolor är sjunkande, i fattigare områden
undermålig. De som har råd sänder oftast sina barn till privata skolor.
Välutbildade uruguayare söker sig oftast utomlands för arbete och denna tendens
har varit särskilt stark under lågkonjunkturen.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard Inkomst- och
förmögenhetsskillnaderna i Uruguay är mindre än på andra håll i Latinamerika.
Den s.k. Gini-koefficienten (ju lägre tal, desto mindre inkomst- eller
konsumtionsklyftor) för Uruguay är 44,9 (2006), medan genomsnittet för
Latinamerika är ungefär 52 (jämför OECD-området 34, Sverige 25).

I FN:s välfärdsindex (HDI) för 2007/2008 återfinns Uruguay på plats 46, ner tre
platser jämfört med 2006, efter både Argentina och Chile. Fattigdomen är dock
fortfarande lägst av alla länder i Latinamerika och i FN:s utvecklings-programs,
UNDP, fattigdomsindex för år 2006 låg Uruguay bäst till av 103
utvecklingsländer.
Den ekonomiska krisen som kulminerade 2002, då BNP sjönk med 10,8 procent,
innebar en kraftig tillbakagång av levnadsstandarden. De senaste årens goda
ekonomiska tillväxt har dock medfört förbättrade villkor för befolkningen.
En tiondel av Montevideos befolkning, cirka 150 000 människor, bor i
slumområden i stadens utkanter i undermåliga förhållanden. Svält anses inte
förekomma, men 5 procent av barnen under fem år är undernärda enligt
UNICEF.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Enligt lagen är kvinnor och män likställda men i praktiken utsätts kvinnor för
viss diskriminering. Både kvinnor och män är valbara till politiska församlingar,
kvinnor är dock underrepresenterade. Kvinnor är vidare överrepresenterade
bland arbetslösa och i icke kvalificerade yrken. De får sämre betalt för samma
arbete. I genomsnitt tjänar en kvinna 55 procent av en mans lön, enligt UNDP.
Ca 60 procent av universitetsstudenterna är kvinnor.
2007 var ca 56 procent av landets kvinnor yrkesverksamma. Det finns få kvinnor
i ledande ställning i förvaltningen. Sedan år 2000 finns dock kvinnliga officerare
i försvaret och sedan 2005 finns för första gången i landets historia kvinnliga
polischefer och tre kvinnliga ministrar i regeringen. En av de fem ledamöterna i
Högsta domstolen är kvinna. I kongressen är könsfördelningen kraftigt
snedfördelad med kvinnor representerade på endast 11 procent av platserna.
Förslag om kvotsystem i parlamentsvalen har presenterats men inte införts på
grund av konservativt motstånd. Instrument för tillämpning av 1989 års lag för
icke-diskriminering antogs av kongressen 1997 men har inte lett till märkbara
förbättringar.

99 procent av födslarna sker på vårdinrättning. Ca 7 procent av alla kvinnor
under 19 års ålder får barn. Information om preventivmedel förekommer sällan.
Abort är fortfarande förbjuden trots att opinionsmätningar visar att 50-60 procent
av befolkningen skulle rösta för kvinnors rätt till abort. Officiell statistik saknas
men MR-organisationer uppskattar antalet illegala aborter till cirka 30 000 per
år, varav många utförs under osäkra och ohygieniska omständigheter. Ett
lagförslag om att tillåta abort i vissa fall, exempelvis om kvinnans liv är hotat,
accepterades av senaten i november 2007 och fördes därefter över till
deputeradekammaren. President Vázqez motsätter sig dock en legalisering av
abort och har annonserat att han kommer att använda sin vetorätt mot förslaget.
De senaste åren har våld mot kvinnor, särskilt i hemmet, uppmärksammats av
flera fristående organisationer och av pressen. Enligt Interamerikanska
utvecklingsbanken (IDB) har 10 procent av kvinnorna i åldern 22-55 år utsatts
för våld av något slag, men enligt andra studier är siffran högre. Det finns
uppgifter om att mellan 45-100 kvinnor dör varje år till följd av våld i hemmet.
Brottsbalken täcker kvinnomisshandel och våldtäkt inom äktenskapet men
relativt få anmälningar görs (cirka 800 om året). 2002 antogs en ny lag om våld i
hemmet, som inte bara handlar om fysiskt, psykiskt, emotionellt och sexuellt 14
våld, utan även om ekonomiska resurser som ett medel för våldsutövning.
Straffen för dessa brott har även höjts men få straff döms i praktiken ut. I juni
2004 antogs den första nationella planen (för 2004-2010) mot våld mot kvinnor i
hemmet. Flera MR-organisationer arbetar med att göra kvinnor mer medvetna
om sina rättigheter.
Inrikesministeriet genomförde 2002 en informationskampanj för att förebygga
våld i hemmet. En statlig kvinnobyrå, underställd polisen, arbetar med att ta
hand om offren för våld i hemmet. Programmet har även en rehabiliteringsdel
och kvinnohus har öppnats i flera städer. Det statliga telefonbolaget har en
gratislinje där kvinnor som utsätts för våld i hemmet kan tala med utbildad
personal. Enligt en kvinnorättsorganisation har uppåt 80 000 samtal besvarats
under en 15-årsperiod.

MR-organisationer har riktat uppmärksamhet mot situationen för kvinnor inom
den afro-uruguayska minoriteten (se punkt 16 nedan). De diskrimineras på
arbetsmarknaden och utsätts inte sällan för nedsättande behandling. Av
yrkesverksamma afro-uruguayska kvinnor arbetar närmare hälften som
hemhjälp. Många av dem diskrimineras på basis av både etnicitet och kön.
Prostitution är lagligt. De senaste åren har människohandel uppmärksammats
alltmer och bedöms omfatta ca 100 personer i Uruguay. Problemen med
prostitution och människohandel är störst i gränstrakterna mot Brasilien.
Avsaknad av specifik lagstiftning och brist på resurser minskar dock
möjligheterna att ingripa avsevärt. Utbildningsministeriet sprider information via
medierna och genom att specialutbilda poliser på området.
15. Barnets rättigheter
Barnets rättsliga ställning blev reglerad i lag 1934. En ny barnrättslag antogs
2004. Den anses vara modernare och innehåller bland annat straffrättsliga
förbättringar, regler mot barnarbete och krav i fråga om utbildning och hälsa.
FN:s barnfond (UNICEF) har dock kritiserat lagen för att i vissa stycken inte
överensstämma med FN: s barnkonvention.
Regler för adoption antogs 1945. Bestämmelser rörande hittebarn,
ungdomsbrottslighet och hithörande vårdnadsfrågor antogs 1985. FN: s
barnkonvention ratificerades 1990.
En särskild statlig institution (INAU) övervakar genomförandet av regeringens
program för barn. Enligt INAU lever 46 procent av de uruguayanska barnen
under 5 år i fattigdom. Enligt UNICEF är fem procent av barnen i den
ålderskategorin undernärda. INAU framhåller social utslagning (inkl. ökad
användning av droger), fattigdom och våld mot unga som problemområden.
En s.k. rättviseplan har antagits och den förväntas reducera fattigdomen, bl.a.
genom att familjeanslagen kommer att öka och också beviljas till en större andel
av barnen och ungdomarna under 2008 (en tredjedel) och 2009 (hälften).
Spädbarnsdödlighet drabbar cirka 14 av 1 000 levande födda (medan
motsvarande siffra är 40 av 1 000 i slumområden).

FN uppskattar att en procent av barn i åldern 10-14 år respektive 20 procent av
barn i åldern 14-17 år arbetar, trots att barnarbete är förbjudet. Regeringen har ett
program för att förmå arbetande barn att återvända till skolan.
Gatubarn är en relativt ny företeelse i Uruguay. Enligt INAU visar dock en
undersökning från 2007 att deras antal minskat med 40 procent sedan 2004 och
att det nu finns 1 800 gatubarn i och runt Montevideo och totalt 2 400 i landet.
Några enskilda organisationer får stöd av FN och EU för att slussa dessa barn till
en ordnad tillvaro.
Enligt vissa uppgifter utsätts över en tredjedel av flickorna och 40 procent av
pojkarna för någon form av våld i hemmet. Barnaga är förbjudet enligt lag och
barn har rätt att anmäla sina föräldrar. Mycket få anmälningar görs dock.
Särskilda domare handhar mål avseende minderåriga och de avtjänar sina straff i
särskilda fängelser. Det rapporteras att minderåriga som begått brott ibland sätts i
fängelse utan rättegång. Barnprostitution förekommer i liten men ökande
omfattning, framförallt i Montevideo och på semesterorter såsom Punta del Este
och Maldonaldo. Media har även rapporterat om att stängningen av broar till
Argentina p.g.a. den s.k. pappersmassakonflikten har lett till en ökad förekomst
av barnprostitution i gränsstäderna. INAU uppskattar att 90 procent av de
minderåriga som prostituerar sig gör det för att hjälpa sina familjer ekonomiskt. I
december 2007 lanserades en nationell plan för utrotning av sexuell exploatering
av barn och ungdomar. Planen innefattar spridning av informationsblad under
2008-09, skapandet av en specialiserad enhet i Inrikesministeriet och av ett
regelverk för gränspersonal under 2008, samt samarbete med internationella
organisationer.
En plan för sexualundervisning har antagits och under 2007 utbildades lärare.
Undervisning i bl.a. sexuella rättigheter kommer att påbörjas under 2008.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
I Uruguay finns cirka 150 000 svarta medborgare, ättlingar till afrikanska slavar.

De utgör 6 procent av befolkningen och är i många avseenden en bortglömd
grupp. Arbetslöshet och analfabetism bland dem är högre än hos befolkningen 16
i övrigt och deras löneläge är 20 procent under majoritetsbefolkningens lön för
samma arbete. De är överrepresenterade i låglönearbeten trots samma
utbildningsnivå som övriga uruguayare. Nära hälften uppger att de har utsatts för
förolämpningar och var tionde för fysiskt våld på grund av sin etnicitet. Endast
en parlamentsledamot är afro-uruguayare.
Regeringen har genomfört en informationskampanj för att öka befolkningens
medvetenhet om afro-uruguaysk kultur. En enskild organisation, Mundo-Africa,
har bildats för att tillvarata afro-uruguayares intressen.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Grundlagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning men viss de
facto diskriminering förekommer. Det i grunden konservativa uruguayska
samhället har trots den jämförelsevis höga graden av sekularisering svårt att
acceptera homosexualitet. När Montevideos katolske ärkebiskop i en
tidningsintervju 2003 liknade homosexualitet vid en smittsam sjukdom som
kunde kureras genom isolering i karantän, fick han emellertid svidande kritik.
18 Flyktingars rättigheter
Uruguay har ratificerat 1951 års flyktingkonvention, inklusive 1967 års
protokoll.
En lag om flyktingmottagande antogs av kongressen i december 2006 (Ley de
estatuto del refugiado). Lagen ger flyktingar rätt till utbildning, hälsa och arbete
inom en rimlig tidsrymd och innehåller också särskilda åtgärder för kvinnor och
ensamma barn.
En kyrkobaserad enskild organisation, Servicio Ecuménico para la Dignidad
Humana (SEDHU), är sedan år 2000 representant i Uruguay för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och samarbetar bland annat med Svenska kyrkan. Den
tar emot flyktingar och föreslår åtgärder i varje enskilt fall, vilka regeringen
normalt följer.

19. Funktionshindrades rättigheter
Av en befolkning på 3,4 miljoner uppges 210 000 vara funktionshindrade. En
handikapplag finns sedan 1989 och en särskild kommission övervakar dess
tillämpning. Det förekommer dock fortfarande diskriminering, till exempel. är 8
procent av de funktionshindrade analfabeter, jämfört med 2 procent av den
övriga befolkningen. 4 procent av tjänsterna inom den offentliga sektorn ska
enligt lag vara reserverade för funktionshindrade och alla nybyggda hus ska 17
vara tillgängliga. Lagen följs dock sällan i praktiken. Sjukförsäkringar saknas
ofta för funktionshindrade.
Infrastrukturen gör det mycket svårt för rörelsehindrade att ta sig fram utan
hjälp. Skolor, offentliga byggnader och toaletter är i allmänhet inte tillgängliga
för rörelsehindrade. Det finns en buss som är anpassad till funktionshindrade och
den kör en daglig rutt i Montevideo. Uruguay beräknas ha relativt god vård för
mentalt funktionshindrade personer.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Både lokala och internationella MR-organisationer bedriver verksamhet i
Uruguay och kan oftast verka fritt. Det har dock förekommit att advokater som
arbetar för MR-organisationer har utsatts för hotelser. En öppen dialog pågår
med regeringen och MR-grupper finns representerade i olika parlamentariska
utredningar. Regeringen har uppmuntrat MR-utbildning av poliser men menar att
det råder brist på kompetenta utbildare.
Ett stort antal organisationer arbetar med uppföljningsarbete efter diktaturen.
Bland dessa märks Crysol för före detta politiska fångar, Servicio de
rehabilitación social (SERSOC) som består av frivilliga psykologer som främst
behandlar före detta politiska fångar och återvändande politiska flyktingar,
Memorias para armar för kvinnor som varit förtryckta av staten, Madres y
familiares de desaparecidos och Instituto de Estudios Legales y Sociales de
Uruguay (IELSUR). Amnistía internacional och Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ) är två viktiga organisationer som rapporterar om alla typer av
kränkningar mot mänskliga rättigheter även om SERPAJ har tonvikt på tiden

efter diktaturen. Några av organisationerna som verkar inom
jämställdhetsområdet är Cotidiano Mujer, Plenario de mujeres (Plemuu) och
Casa de la mujer de la Unión. Nuestra Casa är en privat kvinnojour som har
plats för drygt 30 kvinnor som behöver fly från sina hem. För barnet rättigheter
finns de tre organisationerna Tacuruses, El abrojo och Gurises unidos.
Organización Nacional Pro-Laboral para Lisiados (ONPLI) organiserar
funktionshindrade och Mundo-afro arbetar mot rasism och för den svarta
befolkningens rättigheter. Servicio ecumenico para la dignidad humana
(SEDHU) arbetar med flyktingfrågor.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Ett flertal internationella organ och organisationer har verksamhet i Uruguay.
Några av de viktigaste är UNDP, UNICEF, UNESCO UNFPA, UNIDO ECLAC
(FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika), WHO, FAO 18
Världsbanken, Internationella valutafonden och EU. Vissa av dessa har
verksamhet för att stödja situationen för de mänskliga rättigheterna i Uruguay.
Olof Palmes Internationella Center och Kooperation utan gränser driver MRrelaterade projekt i Uruguay

Mänskliga rättigheter i Brasilien 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Konstitutionen från 1988 förbjuder diskriminering och ger alla likhet inför lagen.
Brasilien är anslutet till ett stort antal internationella MR-konventioner men
tillämpning och uppföljning brister. Bristerna i efterlevnaden av de
medborgerliga rättigheterna är allvarliga.
Brasilien gör framsteg inom ramen för mänskliga rättigheter, men det går
långsamt. De största bristerna finns inom polisväsendet, kriminalvården och i
efterlevnaden på lokalplanet.
Våld och brottslighet i form av mord, avrättningar, försvinnanden, överfall och
rån förekommer i stor utsträckning och utgör allvarliga samhällsproblem i stora
delar av landet. Marginaliserade grupper är värst drabbade av godtyckliga
frihetsberövanden. Polisens våldsanvändning anges vara allvarligt problem och
straffriheten är omfattande. Förhållandena i landets fängelser är undermåliga och
våldsamma upplopp är vanliga, tortyr och annan inhuman behandling ska
förekomma. Barnarbete och arbete under slavliknande former förekommer.
Rättsstaten är etablerad men ofta svårtillgänglig och senfärdig.
Klara förbättringar har skett vad gäller ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. Arbetsmarknaden har utvidgats. Tusentals familjer har lyfts ur extrem
fattigdom. Tillgången till vård har förbättrats, men såväl kvalitativa som
kvantitativa brister kvarstår, särskilt i den offentliga vården. Skolgången är i
princip öppen för alla och obligatorisk i nio år, men många barn har svårigheter
att fullfölja skolan och analfabetismen är hög. Den sociala snedrekryteringen till
universiteten missgynnar de fattiga. Levnadsstandarden har höjts under en
utdragen ekonomisk uppgångsperiod, men inkomst- och resursfördelningen är
fortfarande mycket skev.

För samtliga utsatta grupper kvarstår skyddsproblem och möjligheter att fullt ut
tillvarata sina rättigheter, särskilt för afrobrasilianare och urfolk. Det ska finnas
stora problem med våld mot kvinnor och barn, inklusive människohandel och
sexuell exploatering.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Brasilien har ratificerat följande centrala konventioner avseende mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ratificerades 1992.
Tilläggsprotokollen om enskild klagorätt respektive avskaffande av dödsstraffet
är varken undertecknade eller ratificerade. Som ett av de frivilliga åtaganden
Brasilien presenterade när landet fick en plats i FN:s råd för mänskliga
rättigheter ingick att överväga en anslutning till protokollet om avskaffande av
dödsstraffet. Den andra rapporten till konventionskommittén inlämnades 2005.
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) ratificerades 1992.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
ratificerades 1969. Lagstiftning 1989.
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW) tillträddes 1984 och tilläggsprotokollet om enskild klagorätt
ratificerades 2002.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) ratificerades 1989.
Lagstiftning 1997. Tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr (OPCAT)
ratificerades den 11 januari 2007 och infördes den 19 april 2007. En oberoende
grupp för efterlevnad har tillsatts.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) tillträddes 1990 (lagstiftning samma år). De två tillhörande protokollen
om barn i väpnade konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi ratificerades 2004.

− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
ratificerades 1960 och det tillhörande protokollet från 1967 tillträddes 1972.
− Konventionen om funktionshindrades rättigheter undertecknades av Brasilien
vid öppnandet i april 2007 och finns för närvarande som ett ratifikationsärende i
kongressen.
− Konventionen om försvunna personer undertecknades av Brasilien i februari
2007 och har sänts till kongressen för ratifikation.
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC) ratificerades 2000. Lagförslag har ännu inte framlagts för
kongressen.
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter med
tilläggsprotokollen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och om
dödsstraffets avskaffande har ratificerats. Landet erkänner artikel 62 i
konventionen som ger Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter
rättsutövning i alla frågor som rör tolkning eller tillämpning av konventionen.
Brasilien har under senare år besökts av flera av FN:s olika specialrapportörer
och representanter. Dessa har numera en stående inbjudan att besöka landet.
Brasilien rapporterar regelbundet till FN:s konventionskommittéer.
I oktober 2005 granskades Brasilien av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.
Kommittén uttryckte bekymmer över svårigheterna att tillämpa de mänskliga
rättigheterna i delstaterna; den långsamma processen med att avsätta mark åt
urfolken; bristen på ersättning till dem som blir avhysta, den låga
representationen av kvinnor, afro-brasilianer och representanter för urfolk i
beslutsfattande positioner; det utbredda polisvåldet samt situationen i
fängelserna. Brasilien rekommenderades att vidta en rad åtgärder, särskilt inom
rättsväsendet. I november besökte FN:s specialrapportör för utomrättsliga
avrättningar, professor Philip Alston, Brasilien. Hans rapport väntas föreligga i
mars 2008 och baseras på samtal i Rio de Janeiro, São Paulo och Pernambuco
samt med regeringsföreträdare i Brasilia. Han mottogs på ett korrekt sätt och fick
tillfälle att träffa alla företrädare enligt önskemål utom i Rio de Janeiro där
delstatliga myndigheter (mest uppmärksammat guvernören själv) och lokala
organ inte önskade träffa Alston. I december 2007 besöktes landet av

Högkommissarien för mänskliga rättigheter Louise Arbour, som uttryckte stor
oro över straffriheten i landet och över fångars bristande säkerhet.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
De avrättningar, mord och försvinnanden som förekommer i stor omfattning är
inte sanktionerade av statsmakten, men polisens och militärpolisens
överträdelser och kränkningar av mänskliga rättigheter är på många håll
problematiska.
Förhållandena i fängelserna är en av huvudorsakerna till de återkommande
upploppen. Samtliga 144 fängelser i delstaten São Paulo är överbefolkade. En
avdelning av fängelsekomplexet i Maceió, Alagoas, har en kapacitet för 40
fångar men i november 2007 var 295 intagna där. Upproren mot
fängelseförhållandena slås ofta ner med avskräckande våld (vid det senaste
upploppet i Maceió dog fem fångar). Fångvaktarna saknar ofta erforderlig
utbildning och tortyr, våld, psykisk misshandel och annan inhuman behandling
förekommer i såväl häkten, fängelser som på ungdomsanstalter. Sällan hålls
någon ansvarig för detta; skälen till detta är många, som att personalen håller
varandra om ryggen, polisen inte tar upp anmälningar eller gör ofullständiga
utredningar, åklagarna har invändningar och domstolarna överbelastade eller
finner skäl att lägga ner mål.
Kvinnor utgör cirka sex procent av samtliga fångar, och närmare hälften av dem
finns i fängelser för män, där det kan saknas hälsovård för kvinnor. Ibland saknas
också kvinnliga vakter. Ett fall med en femtonårig flicka som placerades i ett
mansfängelse i delstaten Pará och våldtogs vid upprepade tillfällen fick under
året omfattande och fördömande uppmärksamhet i landet och slogs också upp i
internationella medier.
Konstitutionen, samt en lag från 1997, förbjuder tortyr och anger hårda straff vid
överträdelse, men trots detta förekommer tortyr och att fångar behandlas illa.
Tortyrkonventionen trädde i kraft i Brasilien under året.

Arbete under slavliknande förhållanden förekommer i Brasilien. Se avsnitt 10.
Det finns inga rapporter om att personer skulle ha utvisats från Brasilien till
länder där de riskerar tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning.
Regeringen publicerade 2007 en rapport om de hundratals politiska mord och
försvinnanden av oppositionen under militärdiktaturen 1964-85. Rapporten har
blivit ett viktigt steg för att erkänna brister i militärregimens metoder. Dock har
de ansvariga för dåden ännu inte ställts inför rätta.
4. Dödsstraff
Dödsstraff i fredstid är avskaffat i Brasilien. Enligt internationella åtaganden kan
det inte heller återinföras. Brasilien röstade för resolutionen om ett moratorium
för användande av dödsstraff i FN:s generalförsamling
den 18 december 2007 och hade stött förslaget vid behandlingen i tredje
utskottet tidigare under hösten.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Enligt lag får endast den som blir påkommen på bar gärning, alternativt den för
vilken en häktningsorder finns utfärdad, gripas. Trots detta rapporteras om
godtyckliga frihetsberövanden eller kvarhållanden. Godtyckliga
frihetsberövanden och allmänna trakasserier av polisen drabbar särskilt fattiga,
mörkhyade och outbildade. Frihetsberövade ska upplysas om vad de står
anklagade för och en rättsprocess ska inledas inom 45 dagar. På grund av
överbelastning i domstolarna inleds inte alltid rättsprocessen i tid.
Det förekommer inga restriktioner för resor till och från Brasilien. Enda
undantaget är att en förälder inte får lämna landet med sitt barn utan medgivande
från den andra föräldern, liksom att barn under 18 år inte får resa utan
föräldrarnas godkännande. De brasilianska medborgarna kan normalt erhålla
pass utan besvär; underlåtenhet att rösta (vilket är obligatoriskt) kan dock leda
till att man inte får pass. Vissa områden i Brasilien där urfolk bor får enligt
reglerna endast besökas av utomstående med särskilt tillstånd.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Enligt konstitutionen från 1988 är alla lika inför lagen. Domstolarna och
advokatkåren är självständiga i förhållande till den verkställande makten.
Särskilda domstolar finns för poliser, militärer, arbetsmarknads- respektive
valfrågor, ungdomar och familjeärenden. Bristen på personella, materiella och
ekonomiska resurser resulterar i att rättssystemet ofta fungerar mindre
tillfredsställande. Rättsprocesser pågår under lång tid. Mutor samt politiska och
ekonomiska påtryckningar förekommer.
Enligt lag har alla åtalade rätt till juridisk rådgivning. Över 80 procent av de
åtalade har inte råd att anlita advokat men enligt lag ska offentliga medel
bekosta juridiskt ombud i sådana fall. Många misstänkta brottslingar känner
dock inte till sina rättigheter.
Enligt organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter döms proportionellt
sett fler afro-brasilianare än vita i domstolarna. FN:s särskilde rapportör för
domares och advokaters oberoende besökte Brasilien i oktober 2004 och pekade
bland annat på behovet av snabbare processer och en högre representation av
kvinnor, afro-brasilianare och personer ur de olika urfolken i rättsväsendet.
Det har skapats ett nationellt råd för skydd av vittnen i syfte att stärka
rättsskyddet. Det finns sedan juli 1999 ett skyddsprogram för vittnen, men enligt
uppgift har det inte nämnvärt hindrat dödshot mot människorättsförsvarare och
vittnen.
Polisens våldsanvändning anges ofta som ett av Brasiliens största problem när
det gäller mänskliga rättigheter. Det förekommer att individuella poliser på sin
fritid ingår i medborgargarden i form av dödsskvadroner. Genom bland annat
stöd från EU har särskilda polisombudsmän upprättats, dit allmänheten kan
lämna klagomål. Däremot kan ombudsmännen inte själva utreda fall och de
flesta ärendena blir utan åtgärd.
Brott mot de mänskliga rättigheterna kan numera leda till utredningar (från
polisens sida ytterst motvilligt) och rättegångar på federal nivå, vilket välkomnas

av enskilda organisationer för mänskliga rättigheter. Detta har dock hittills inte
lett till någon påtaglig ökning av fällande domar.

De nationella domstolarna har rätt att döma brasilianare för brott begångna i
utlandet.

Sedan början av 2007 har militär satts in för brottsbekämpning i Rio de Janeiros
favelor (slumkvarter). Det sker på guvernören Sérgio Cabrals framställning efter
ett antal attacker mot bussar i slutet av 2006 och många mord på poliser. Det är
första gången på många år som militär används för polisiära uppgifter.

Brotten mot de mänskliga rättigheterna under militärdiktaturen 1964-85 har inte
beivrats (en amnestilag tillkom 1979). Frågan uppmärksammas i medierna och
av drabbade familjer men inga systematiska åtgärder vidtas för att nå
uppgörelser och kompensation. Huvudintrycket är att perioden betraktas som
historisk (jämför vad som sägs i sista stycket under punkt 3).

Straffbarhetsåldern i Brasilien är 18 år. Barn under denna ålder kan formellt sett
inte dömas, men kan anvisas ungdomsvård. Det finns förslag i kongressen om
sänkning av straffbarhetsåldern till 16 år och skärpning av straffen men de stöds
inte av en majoritet. Presidenten har mycket tydligt motsatt sig en sänkning och
rekommenderar alternativa åtgärder.
7. Straffrihet
Straffrihet utgör ett allvarligt problem i Brasilien. Det är inte ovanligt att de som
begår kränkningar mot de mänskliga rättigheterna i Brasilien går fria. Detta
gäller speciellt brott begångna av polis och fångvaktare. Rättssystemet har
kritiserats för den utbredda straffriheten och frågan har berörts av flera
parlamentariska utredningskommissioner, men inga avgörande förbättringar har
skett.
Delstaterna Rio de Janeiro och Pernambuco leder ligan över delstater där flest
personer dör till följd av våldsbrott. Pernambuco har även högst andel rättsfall
som inte går till rättegång.
Medier uppmärksammar korruptionsskandaler, framför allt i samhällets
toppskikt, och det förekommer en livlig debatt och analys av korruptionens
konsekvenser. Det finns folkvalda på lokal, delstatlig och federal nivå som är
misstänkta för korruptionsbrott, men så länge de är folkvalda åtnjuter de viss
straffimmunitet. I kongressen finns ett särskilt etiskt råd som kan utreda och
föreslå uteslutning av ledamöter och förbud att kandidera till och/eller uppbära
offentliga ämbeten under ett visst antal år.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen garanterar yttrande- och pressfrihet. Dagstidningar, TV-bolag och
radiostationer är i huvudsak privatägda. Många koncessioner för radio och teve
innehas av politiker, anhöriga till politiker eller bulvaner. Radio och teve är de
viktigaste kanalerna för att nå ut till den breda allmänheten, då tidningsläsandet
är lågt. Radiokanaler har protesterat mot att de enligt lag varje dag klockan 19
under en timme måste sända regeringens program ”Voz do Brasil”. Flera
radiokanaler har i domstol utmanat lagen.
Journalistiken är undersökande och ofta kritisk mot beslutsfattare. Politisk
censur är enligt lag förbjuden, men förhandscensur förekommer. Regeringen har
till exempel krävt att det statliga statistikinstitutet förser regeringen med alla
undersökningar 48 timmar innan de lämnas till media.
Journalistiskt arbete respektive arbete för frivilligorganisationer är inte alltid
riskfritt. Det förekommer att undersökande journalister som fokuserar på
korruption, organiserad brottslighet och polisbrutalitet får dödshot emot sig. Det
händer även att till exempel miljöaktivister, försvarare av mänskliga rättigheter
och andra som arbetar för skydd eller förändringar hotas, förföljs och dödas. De
uppfattas ofta, inte minst av polis, som provokatörer. Ett uppmärksammat fall
var mordet på den amerikanska missionären Dorothy Stang i februari 2005. 2007
dömdes den åtalade mördaren till 27 års fängelse. Appelationsdomstolen i Pará
har emellertid upphävt domen och ny rättegång med nyutsedd jury kan eventuellt
hållas tidigast i februari 2008.

Mötes-, förenings- och religionsfrihet garanteras också i konstitutionen och
politiska och religiösa möten tillåts utan särskilt tillstånd. (Se mer om
fackföreningar under punkt 10).
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Brasilien är en republik med federalt system, indelad i 26 delstater och ett
federalt distrikt (där huvudstaden Brasilia ligger). Detta innebär att delstaterna
agerar relativt självständigt. 1988 infördes en ny grundlag, som slutligen satte
punkt för militärdiktaturen. Idag är demokratin konsoliderad och flerpartisystem
råder. Presidenten, guvernörer, borgmästare liksom representanter till kongressen
(senaten och deputeradekammaren) och motsvarande politiska institutioner på
delstats- och kommunal nivå väljs i direkta val. De senaste valen (till president,
guvernörer samt representanter till deputeradekammaren, 1/3 av senaten samt
delstatsparlament) hölls i oktober 2006 och skedde under ordnade former och
utan kritik.
Styrelseskickets uppbyggnad liknar USA:s, med en verkställande makt
(presidentämbetet), en lagstiftande makt (kongressen) och en dömande makt.
Grundlagen från 1988 är mycket detaljerad vilket leder till att många nya lagar
kräver konstitutionsförändringar och därmed stor uppslutning i kongressen.
Röstning är obligatorisk för medborgare över 18 år men inte för analfabeter och
personer äldre än 70 år. Även medborgare mellan 16 och 18 år har rösträtt.
Analfabeter kan enligt lag inte väljas till förtroendeposter. I teorin förekommer
ingen skillnad mellan kvinnors och mäns valbarhet, men andelen kvinnor i de
politiska församlingarna är låg (se mer i avsnitt 14 Kvinnors rättigheter).
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Enligt officiell statistik är arbetslösheten i slutet av året 8,2 procent (av de
personer som tillhör arbetsmarknaden formellt, det vill säga har arbetsbok;
egentligen gäller siffran sex storstadsregioner). Andra källor uppger siffror kring
femton-sexton procent för hela landet av personer i arbetsför ålder. Ett stort antal
personer arbetar i den informella sektorn. Minimilönen är 380 brasilianska real
(BRL) sedan den 1 april 2007, vilket i runda tal motsvarar 1 370 svenska kronor.

Enligt statlig statistik tjänar mer än var fjärde arbetstagare endast minimilönen
eller mindre.
Arbete under slavliknande förhållanden förekommer i Brasilien, trots att detta är
förbjudet. Internationella arbetsorganisationen (ILO) uppskattar att minst
25 000 människor varje år lever under slavliknande förhållanden i Brasilien.
Slavarbete är alltid, enligt ILO, kopplat till människohandel inom landet.
Kampanjer mot slavarbete har förekommit under senare år. Under 2007 har
hittills 4 139 personer fritagits ur slavarbete efter 166 inspektioner (främst på
stora lantegendomar) enligt arbetsministeriets statistik. Närmare sex miljoner
BRL har utdömts i böter. Siffrorna är jämförbara med närmast tidigare år.
Inspektionsgruppen (Quadro móvel) arbetar under svårt tryck och blir ofta utsatt
för hot. Mörkertalen är stora. Illegala invandrares arbete i bagerier, tvätterier och
småindustrier har inte närmare följts upp. Barnarbete förekommer (se avsnitt 15
Barnets rättigheter).
Diskriminering på arbetsplatserna är förbjuden enligt lag. Sexuella trakasserier
på arbetsplatsen är dock endast förbjudna om en överordnad utsätter en
underordnad för dem.
Det är tillåtet för alla utom militärer (dit hör även flygledarna), vissa delar av
poliskåren samt brandmän att ansluta sig till fackförbund och att strejka.
Fackföreningsrörelsen är väl etablerad i de delar av Brasilien som är
högindustrialiserade. I genomsnitt är sexton procent av alla löntagare
fackföreningsanslutna. Lagstiftningen är föråldrad och tillåter till exempel inte
konkurrerande fackförbund inom samma geografiska område men däremot uttag
av avgifter till facket även av icke medlemmar. Det förekommer att
fackligt aktiva, i synnerhet på landsbygden, utsätts för hot, trakasserier och
mord.
Arbetsförhållandena varierar från företag till företag men enligt lag får ingen
arbeta mer än 44 timmar per vecka (undantag för bland annat chaufförer). Det
finns även lagar som reglerar rätt till ledighet, övertidsersättning,
arbetsmiljöfrågor etcetera, men det görs inte tillräckligt för att övervaka att alla

arbetsgivare lever upp till dessa. Situationen på landsbygden skiljer sig markant
från storstadsregionerna.

glest mellan läkare och sjukhus. Privata kliniker i storstäderna håller ofta hög
kvalitet, men är dyra.

Brasilien har ratificerat sju av ILO:s åtta centrala konventioner:
− Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nummer 29 och 105)
− Förbud mot barnarbete (konventionerna nummer 138 och 182)
− Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nummer 100 och 111)
− Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konvention 98, men ej 87).

Den nuvarande presidenten Luiz Inácio Lula da Silva har gjort kampen mot
hunger till en nationell angelägenhet av högsta prioritet genom det omfattande
och övergripande anti-hungerprogrammet ”Fome Zero”, som även omfattar
åtgärder på det sociala området.

Brasilien har även ratificerat ILO-konvention 169 om urfolks rättigheter.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
I princip har alla medborgare tillgång till allmän hälso- och sjukvård, men i
praktiken är resurserna ojämnt fördelade. Brasilien har i snitt 206 läkare per 100
000 invånare, att jämföra med 287 i Sverige. Standarden vid de allmänna
sjukhusen är varierande och ofta undermålig. Den allmänna sjukvården är
kostnadsfri. Patienterna betalar för läkemedel, vilka omfattas av prisreglering.
Enligt statistik från Världshälsoorganisationen WHO (2004) motsvarade
hälsosektorn 8,8 procent av BNP. Hälsosektorn utgör 10,3 procent av statens
totala budget. Den statliga andelen av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna
i landet var 45,3 procent. Regeringen satsar på en utvidgning av den offentliga
vården med över 60 miljarder BRL under mandatperioden och minst tre tusen
nyanställda i vården. Huvuddelen (eller 24 miljarder BRL) av förslaget om
förlängning av skatten på finansiella transaktioner (CPMF), som med endast tre
rösters övervikt fälldes av senaten i december 2007, var avsedda att gå till
hälsovårdssektorn. Regeringen söker nu alternativa finansieringsmöjligheter.
Brasilien har ett stort, uppmärksammat och framgångsrikt program för att
behandla hiv-smittade personer, som till och med 2006 givit över 180 000
personer fri vård. Under 2007 fattades beslut om inköp av generiska mediciner,
som medfört besparing i statskassan om minst en miljard BRL.
I landets mer avlägsna områden, på landsbygden och i Amazonasområdet, är det

12. Rätten till utbildning
Skolgång är, sedan februari 2006, obligatorisk i nio år. Cirka tre procent av
barnen går inte i skolan. Många elever har svårt att fullfölja sin skolgång på
grund av fattigdom, barnarbete, långa skolvägar, familjeproblem med mera.
Flickor går i skolan i något högre utsträckning än pojkar. De offentliga skolorna
är gratis, men skoluniform är obligatorisk och måste bekostas privat. Cirka tio
procent av eleverna går i privat skola.
De statliga och avgiftsfria universiteten är ofta av mycket hög kvalitet. Det är
vanligt att välbärgade elever först går i en privat grundskola för att sedan övergå
till ett statligt avgiftsfritt universitet vilket missgynnar mindre bemedlade elever.
Regeringen har genom ett nyskapat system för studiestöd försökt korrigera den
värsta sociala snedrekryteringen till universiteten. Andelen afro-brasilianare på
universiteten är påtagligt låg. Siffrorna är i stort sett statiska; på 20 år har ingen
större förändring noterats.
Enligt officiell statistik är analfabetismen cirka tolv procent. Sannolikt är det en
mycket större andel, enligt en undersökning är sex av tio brasilianare så kallat
funktionella analfabeter, det vill säga de kan bara läsa och förstå rubriker och
enkla, korta texter.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Brasilien har stora fattigdomsproblem och ojämlikheterna i samhället är mycket
påtagliga. Å ena sidan lever 43 miljoner människor (av en befolkning på väl över
188 miljoner) i fattigdom. Å andra sidan lever minst lika många på västeuropeisk

nivå med god utbildning, goda bostäder och bra arbete. Klyftan mellan rik och
fattig är en av de allra största i världen. Fattigdomen är störst på
landsbygden, i norra och nordöstra Brasilien, bland brasilianare av afrikanskt
ursprung samt bland kvinnor. De tio procent av befolkningen som har de lägsta
lönerna tjänar tillsammans cirka 1,1 procent av de privata inkomsterna.
Ungefär var tjugofemte brasilianare lever i extrem fattigdom, det vill säga lever
på mindre än en US-dollar om dagen. Detta är dock den lägsta siffran på många
år då en kombination av stark ekonomi, låg inflation och relativt låga
livsmedelspriser tillsammans med statliga transfereringsprogram har kunnat lyfta
flera miljoner brasilianare ur fattigdom. Regeringens främsta program är Bolsa
Família (”familjebidraget”) som idag delas ut till över elva miljoner familjer.
Bidraget kan vara upp till 120 brasilianska real i månaden (ungefär 400 svenska
kronor). Enligt ett oberoende forskningsinstitut lever cirka 23 procent av alla
brasilianare i fattigdom, det vill säga de lever på under 121 real per månad (cirka
403 SEK). För dessa har tillskottet varje månad en stor betydelse. Likaså har
minimilönen stegvis höjts till nuvarande 380 BRL i månaden. President Lula har
även givit bekämpning av hunger hög prioritet.
Den inre migrationen av fattiga från nordöst till storstädernas slumområden,
”favelas”, är en konsekvens av fattigdomen och en bidragande orsak till
hemlöshet och många undermåliga bostäder, brist på social service och
renhållning. Över hälften av befolkningen bor i tätorter.
Enligt FN:s senaste välfärdsindex (HDI) ligger Brasilien på 70:e plats av 177
länder.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor och män har formellt samma rättigheter i Brasilien, men kvinnors
politiska, ekonomiska och sociala inflytande är fortfarande långt ifrån jämställt
med männens även om en långsam förbättring av kvinnans ställning pågår.
Ojämställdheten har samma karaktärsdrag som fattigdomen. Detta har markerats

på politisk nivå genom inrättandet av ett sekretariat för kvinnofrågor som sedan
2003 är knutet till presidentkansliet och leds av en minister. Alltjämt är andelen
kvinnor mycket låg i politiken. Endast fem av 37 ministrar är kvinnor, tre av 27
guvernörer samt 416 av 5 562 borgmästare. I kongressen är endast nio procent av
ledamöterna kvinnor. Detta trots att det finns en brasiliansk lag som stadgar att
minst 30 procent av de politiska kandidaturerna ska utgöras av kvinnor. I mars
2006 utsågs för första gången en kvinna, Ellen Gracie Northfleet, till ordförande
för Högsta domstolen.
Enligt officiell statistik tjänar kvinnor 71,2 procent av männens löner.
Våld mot kvinnor är ett stort problem. Enligt WHO har 55 procent av alla
kvinnor över 15 år utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, de flesta av sin partner. I
augusti 2006 infördes en ny lag mot våld mot kvinnor som ger en vidare
definition av våld, ger utsatta kvinnor större rätt till skydd, ger möjlighet att
utverka besöksförbud, initiera speciella domstolar samt skärper straffen för våld
mot kvinnor. Dock har hittills endast en domstol inrättats i landet. Den
nuvarande regeringen vill även häva det generella förbudet mot abort. Tillgången
till mödravårdscentraler och center för informations- och
preventivmedelsspridning är begränsad, i synnerhet i glesbygdsområden.
Handel med flickor och kvinnor förekommer såväl inom landet som från
Brasilien. Det är framförallt unga kvinnor mellan 18 och 21 år som utsätts för
människohandel. De är oftast ogifta, har låg utbildningsnivå samt är av afrobrasilianskt ursprung. Människohandeln har sålunda samma karaktärsdrag som
fattigdomen i Brasilien. Regeringen har under senare år gett frågan hög prioritet
och i oktober 2006 godkändes en nationell policy för att bekämpa
människohandel. Under 2007 påbörjades FN:s internationella kampanj mot
människohandel med olika projekt också i Brasilien. En nationell handlingsplan
har utarbetats; den är i slutet av året föremål för beredning i
samordningsministeriet (Casa civil) och väntas antas i början av 2008.
15. Barnets rättigheter
Brasilien har en mycket ung befolkning. Över 60 miljoner beräknas vara under
18 år. Barnen drabbas särskilt hårt av fattigdomen.

Barn utsätts för våld både inom och utanför hemmet. Aga är inte uttryckligen
förbjudet. FN:s barnfond Unicef har beräknat att det varje dag dör 16 barn på
grund av mord och våld. Förekomsten av gatubarn är fortfarande ett stort
problem, liksom kommersiell sexuell exploatering av barn och handel med barn.
Enligt FN:s särskilda rapportör för barnhandel, barnprostitution och
barnpornografi är sexuell exploatering av barn, särskilt flickor, ett stort problem.
Uppemot en halv miljon barn kan ha blivit utsatta.
Brasilien ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter 1990. Samma år
tillkom en speciell lag för att skydda barn mot olika former av exploatering,
garantera rätten till liv, rätt till samlevnad med familj eller till eventuell
fosterfamilj, samt rätt till utbildning. Särskilda kommunala nämnder har som
uppgift att övervaka att lagen efterlevs, men endast hälften av kommunerna har
sådana barntillsynsnämnder och enbart en tredjedel av de som finns uppges
fungera på ett adekvat sätt.
Brasilien har accepterat att vara värd för den tredje världskongressen om sexuell
exploatering av barn som kommer att äga rum i slutet av november 2008.
Barnarbete förekommer även om Brasilien varit framgångsrikt i att bekämpa det.
Unicef räknar med att 2,7 miljoner barn mellan fem och sexton år arbetar. De
flesta arbetar i jordbruken eller i privata hushåll. Många av de barn som arbetar
missar skolgången, även om programmet Bolsa familia har bidragit till att öka
skolnärvaron.
MR-organisationer uppmärksammar och kritiserar situationen i landets
ungdomsfängelser. Barn kan hållas upp till fem dagar i arrest (som ibland är
densamma som fängelset) innan de överförs till ungdomsanstalter (eller blir kvar
i fängelset). På landsbygden blir de ofta kvar längre. Under denna tid kan våld
och övergrepp förekomma. På anstalterna har de knapp tillgång till utbildning,
vilket strider mot grundlagen. Det finns inte klara regler för isolering eller
inlåsning i cell och inte heller några tidsgränser för hur länge någon får hållas
inlåst, ha fängsel, stå upp och så vidare. Flickor uppges ha sämre tillgång till
hälsovård och rekreationsmöjligheter än fängslade pojkar.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Konstitutionen från 1988 tar sikte på att skydda och bevara urfolkens
(indianernas) och afro-brasilianarnas kulturer. Samtliga grupper i samhället har
därmed en rättslig grund för att utöva sin kulturella och religiösa egenart.
Brasilianare med afrikanskt ursprung utgör 43 procent av Brasiliens befolkning.
Afro-brasilianarna har historiskt sett utsatts för diskriminering och det finns ett
starkt samband mellan etniskt ursprung och fattigdom. Afro-brasilianarna tillhör
fortfarande det fattigaste skiktet i samhället med låg utbildning, låga
inkomster och stor arbetslöshet. Afro-brasilianarna är starkt under-representerade
på beslutsfattande poster och inom högre utbildning. Skillnaderna är ännu större
om man endast ser till kvinnorna. FN:s specialrapportör om rasism besökte
Brasilien i oktober 2005. Hans rapport presenterades i april 2006 och i den
konstateras att rasism är vanligt förekommande i Brasilien. Rapporten innehåller
stark kritik mot att för litet görs av delstatliga och kommunala instanser för att
komma till rätta med diskrimineringen. Specialrapportören konstaterar vidare att
det förefaller råda straffrihet för rasistiska brott. Han tar särskilt upp situationen
för afro-brasilianare som lever i så kallade quilombos, samhällen som grundades
av slavar som rymt. Rapporten kritiserar också polisens våld mot urbefolkningar
och ungdomar av afro-brasilianskt ursprung.
I kongressen finns för närvarande flera förslag om kvotering för personer med
afro-brasilianskt ursprung och i viss mån tillämpas redan kvoter vid offentliga
anställningar, upphandlingar och vissa federala universitet.
Brasilien ratificerade 2002 ILO:s konvention 169 om urfolkens rättigheter.
Uppskattningsvis finns något över 700 000 indianer varav runt hälften bor inom
sina ursprungliga områden. De är spridda på cirka 200 folkgrupper med nästan
lika många språk. De har ett begränsat politiskt inflytande och blir ofta
diskriminerade socialt och i arbetslivet. Många urfolks isolerade läge begränsar
tillgång till utbildning och hälsovård. Det förekommer att barn bland urfolken
dör av svält.
Trots konstitutionens skrivningar om urfolkens rättigheter efterlevs de sällan i

praktiken, i synnerhet inte på regional nivå. Stora områden har avsatts för urfolk,
totalt sett en yta motsvarande ungefär Tysklands. Konfrontationer mellan
indianer och storgodsägare, guldgrävare, sojabönodlare eller småbrukare (för att
inte tala om polisen) är vanliga. Amnesty International rapporterar att indianer
utsätts för mord och trakasserier och att lokala myndigheter gör för litet för att
hindra detta. Den federala myndigheten FUNAI, som har till uppdrag att bevara
indianernas rättigheter, är svag och har problem med korruption och får stark
kritik i specialrapportörens rapport. Rätten att äga mark är en av de största
källorna till konflikt. Aktivister på landsbygden som agerar för jordreformer, ofta
genom illegala aktioner, utsätts för våld, hot, trakasserier och politisk förföljelse.
I april 2007 samlades över tusen ledare och representanter för urfolk i Brasilia
under fyra dagar i vad som kan kallas urfolkens generalförsamling. President
Lula tillkännagav beslut om avgränsning av sex områden samt att ytterligare sju
områden var föremål för avgränsningsbeslut. En nationell kommission för
urfolksfrågor tillsattes samtidigt. En kommande lag om mineral- och
gruvrättigheter inom urfolksområden bereds inom justitie- och gruvministerierna
utan deltagande eller hörande av representanter från eller för de skyddade
områdena, inte heller från FUNAI.
Takten i avskogningen har minskat, under de två senaste åren med över 50%
motsvarande 430 miljoner ton koldioxid. Trots vissa ingrepp bevaras skogen bäst
i de områden som reserverats för urfolk.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering av homosexuella, bisexuella samt transpersoner (HBT) är inte
uttryckligen förbjudet på federal nivå i Brasilien, men omkring hälften av de
brasilianska delstaterna har lagstiftat om förbud mot denna typ av
diskriminering.
Diskriminering förekommer i förhållande till militärtjänstgöring, som enligt
militärkodex inte godkänner rekrytering av HBT-personer. Våldsbrott och
trakasserier mot HBT-personer förekommer fortfarande i alarmerande
utsträckning. Officiell och uppdaterad statistik på området är bristfällig. Enligt

den brasilianska organisationen för HBT-personer, Associação Brasileira de
Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT), förekom 159 mord med homofobisk
bakgrund under 2004.
Sedan mitten av 1990-talet har grupper från det civila samhället mer öppet
kämpat för HBT-personers rättigheter, med ABGLT som paraplyorganisation.
Homofobin är dock fortfarande stark i delar av det brasilianska samhället, bland
annat inom vissa religiösa grupper. HBT-personers rättigheter har stärkts sedan
2005 då programmet ”Brasil Sem Homofobia” lanserades. Programmet syftar till
att stärka både den offentliga sektorns och det civila samhällets arbete mot
homofobi och tillvaratagande av HBT-personers rättigheter. HBT-personer
uppmanas att anmäla trakasserier och hatbrott som riktas mot dem på grund av
deras sexuella läggning och könstillhörighet och i São Paulo har en särskild
polisstation upprättats för att följa upp denna typ av hatbrott. Programmet
innehåller även utbildningsinsatser för att öka skolelevers kunskaper om HBTpersoners rättigheter och från utbildningsministeriets sida finns krav på att alla
landets skolor ska motarbeta fördomar mot HBT-personer.
Samkönade par kan ej ingå äktenskap, men kan genom civilrättsliga avtal ingå
partnerskap. Partnerskapet ger dock inte samma juridisk status som ett äktenskap
i frågor kring t.ex. arvsrätt eller änkepensioner. Ett förslag om en starkare
partnerskapslag har väntat på behandling inom kongressen sedan 1996, men
enligt ABGLT motsätter sig starka intressen att ett avancemang i frågan. I vissa
delstater har HBT-personer ett mer uttalat skydd mot diskriminering samt rätt att
överta vissa försäkringsförmåner i samband med dödsfall. Ett fåtal delstater har
även godkänt att samkönade par adopterar, någonting som inte uttryckligen
möjliggörs men heller inte förbjuds enligt federal lag.
18. Flyktingars rättigheter
Den brasilianska regeringen samarbetar med FN:s flyktingkommissariat
(UNHCR) och har aldrig vägrat att ta emot en flykting som fått asylstatus av
UNHCR. Flyktingar i landet uppgår till över 3 400 från sammanlagt 69 olika
länder, de flesta eller närmare 80% från Afrika (bland annat Angola, Liberia,
Rwanda och Sierra Leone), nära hälften av flyktingarna är barn och ungdomar,

en femtedel av familjerna har en kvinna som huvudman. Under 2007 har
palestinska kvotflyktingar tagits emot samt ett stort antal irakier.
Brasilien ger asylsökande rätt till undervisning i portugisiska, fri sjukvård och
full rörelsefrihet (men koncentrationen är stor till storstadsområdena). Ofta får de
temporära arbetstillstånd. FN:s rapportör om rasism, påpekar dock i sin rapport
att asylsökande och flyktingar behandlas illa vid gränskontroller in till Brasilien,
att flyktingar har summariskt avvisats utan asylprövning och att vissa flyktingar i
Brasilien möter samma typ av rasistisk diskriminering i Brasilien som afrobrasilianare.
Vid gränsen mot Colombia lever ytterligare cirka 4 000 personer som är på flykt
undan FARC-gerillan, uppger UNHCR. Dessa personer finns i de flesta fall
illegalt i Brasilien och har inte ansökt om asyl. Detsamma gäller för bolivianer
och i mindre utsträckning för medborgare i andra gränsländer.
I samband med panamerikanska spelen i Rio i juli 2007 hoppade två kubanska
boxare av. Efter några dagar återfördes de till Kuba. Det klarades aldrig ut om de
båda idrottsmännen hade klart för sig vilka rättigheter som gällde för dem eller
om de utsattes för påtryckningar av oegentligt slag.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns en omfattande lagstiftning som reglerar funktionshindrades rättigheter.
Organisationer som arbetar för funktionshindrades rättigheter anser i allmänhet
att tillräcklig lagstiftning finns, men påpekar att funktionshindrades 18
rättigheter ofta inte betraktas som en fråga om mänskliga rättigheter. Många
funktionshindrade känner inte till sina rättigheter och har svårt att ställa krav på
sin delstat eller kommun. Klasstillhörigheten är i praktiken avgörande för den
funktionshindrades möjlighet att åberopa sina rättigheter. Funktionshindrade är
ofta fattiga då de har svårt att hitta försörjning. Funktionshindrade utgör endast
två procent av arbetskraften. Därtill är 1,5 miljoner funktionshindrade
arbetssökande. Många sociala projekt tar inte hänsyn till att det finns
funktionshindrade bland de fattiga.

Enligt brasiliansk lag har funktionshindrade och förståndshandikappade rätt till
arbete. Det existerar en kvotering innebärande att minst fem procent av de
utlysta tjänsterna inom den offentliga sektorn ska kunna besättas av personer
med funktionshinder. Företag med fler än hundra anställda måste enligt lag
anställa minst två procent funktionshindrade. Federala regeringen avsätter medel
för dem som inte har möjlighet att arbeta genom att ge bidrag motsvarande halv
minimilön. För funktionshindrade som arbetar, men får lägre lön än
minimilönen, träder den federala regeringen in så att summan blir en hel
minimilön.
Sedan 2004 finns ett dekret som föreskriver ökad tillgänglighet, inte bara i fysisk
bemärkelse utan även för att tillgodogöra sig information, i kontakter med
myndigheter etcetera. Enligt aktuell statistik kan tre fjärdedelar av Brasiliens
kommuner erbjuda undervisning till barn med särskilda behov. Motsvarande
siffra i nordöstra Brasilien är endast 55 procent.
På senare år har åklagarämbetena tagit en allt aktivare roll för att bevaka och
hävda funktionshindrades rättigheter.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns många enskilda brasilianska organisationer som arbetar med
människorättsfrågor och som tar upp dessa frågor med regeringen. De flesta är
specialiserade på teman eller verkar i vissa regioner, men det finns också flera
paraplyorganisationer som arbetar över hela landet, bland annat med situationen
i överfulla fängelser, gatubarnsproblematik, polisövergrepp, straffrihet med
mera.
Tillsammans med de internationella enskilda organisationerna som verkar i
landet utgör de viktiga lobbygrupper, men deras arbete är inte alltid helt ofarligt.
Aktivister för mänskliga rättigheter, advokater som åtar sig fall och 19
andra som anses störa ordningen riskerar förföljelse, hot och trakasserier. Mord
på försvarare av mänskliga rättigheter förekommer.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Sverige (Sida) bidrog under 2006 och 2007 med medel till GIFT-projektet mot
människohandel som drivs av det brasilianska justitieministeriet i samarbete med
FN:s kontor mot droger och brott (UNODC).
Sida finansierar även olika aktiviteter som enskilda organisationer genomför i
Brasilien, till exempel ett regionalt program som Rädda Barnen driver för
barnens rättigheter, insatser för facklig utveckling i regi av LO-TCO
biståndsnämnd respektive Olof Palmes Internationella Center samt samarbeten
med organisationer för funktionshindrade som SHIA (Svenska
handikapporganisationers internationella biståndsförening) arbetar med.
Brasilien är part i flera bilaterala samarbetsprogram på människorättsområdet.
EU-kommissionen driver flera projekt för mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet med Brasilien. EU-ambassaderna har under 2007 genom de lokala
ordförandeskapen gjort framställningar om dödsstraffet, människohandel och
skydd för försvarare av mänskliga rättigheter.
Ett flertal internationella organisationer har kontor i Brasilien och bedriver arbete
i frågor om mänskliga rättigheter, däribland ILO, FN:s barnfond UNICEF, FN:s
kvinnofond UNIFEM, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur
UNESCO samt UNODC med flera.
Brasilien dömdes 2006 för första gången i ett mål vid den Interamerikanska
domstolen för mänskliga rättigheter.
Brasilien sitter i FN:s råd för mänskliga rättigheter till 2008 som en av 47
representerade medlemsstater

Mänskliga rättigheter i Surinam 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
De politiska och medborgerliga rättigheterna uppmärksammas i Surinam och
garanteras i princip i grundlagen. Medvetenheten om ämnesområdet är stor i
den centrala förvaltningen i Paramáribo men uttunnas som ringar på vattnet ju
längre ut i landet man kommer. Uppföljningen av de centrala internationella
konventionerna går långsamt, särskilt när det gäller att omsätta reglerna i
inhemsk lag.
De medborgerliga och politiska rättigheterna respekteras i stort. Rätten till liv,
kroppslig integritet och förbud mot tortyr iakttas i allmänhet, men en
överdriven våldsanvändning av poliser förekommer dessutom kritiseras
förhållandena i häkten och fängelser.. Ett moratorium tillämpas och
respekteras beträffande dödsstraff. Rättsystemet är dock otillräckligt uppbyggt
och lider av resursbrist. Underlåtenheten att ta upp äldre brott mot mänskliga
rättigheter (särskilt sådana som begicks under militärdiktaturerna) får tillskrivas
dels resursbrist, dels politiska bedömningar. Rättegången för de s.k.
decembermorden 1982 inleddes under året vilket är ett viktigt steg för att
komma till rätta med straffriheten från militärdiktaturen. Yttrande- och
tryckfrihet garanteras i grundlagen. Det finns självständiga medier. Föreningsoch
religionsfrihet respekteras men det civila samhället är svagt utvecklat. De
politiska partierna kan verka fritt samtidigt som den demokratiska utvecklingen
behöver fördjupas, både till formerna och innehållsmässigt.
De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är eftersatta, till stor del
beroende på landets ekonomiska situation. Andelen personer i fattigdom är
omkring 60 procent och Surinam ligger på 85:e plats (av 177 stater) i FN:s
utvecklingsprograms utvecklingsindex (UNDP HRI 2007/08). Den öppna
arbetslösheten har minskat något men arbetsmarknaden behöver bli
mångsidigare och den informella sektorn reduceras. Hälsovården, särskilt på
områden där det krävs specialistkompetens och i de inre regionerna av landet,

har stora brister trots viss utbyggnad av hälsostationer. Totala antalet barn i
grundskolan har ökat i hela landet men såväl närvaron och kvaliteten på
undervisningen är lägre i inlandet. Sett ur ett helhetsperspektiv är det
fattigdomsproblematiken och ojämnlikheten i landets olika delar som
dominerar bilden av Surinams levnadsstandard.
Kvinnors politiska, ekonomiska och sociala inflytande är fortfarande långt ifrån
jämställt med männens. Fattigdomen i landet gör barn särskilt sårbara och
arbetet med att omsätta barnkonventionen i inhemsk lag och i praktiken går
fortfarande mycket långsamt. Människohandel, barnarbete och arbete under
slavliknande förhållanden förekommer. Surinam har en mycket hög grad av
etnisk mångfald. Det finns inga tecken på en medveten diskriminering av
etniska grupper men två grupper är särskilt utsatta: maruner (ättlingar till slavar
som lyckades fly och bildade egna samhällen i Surinams inland) och urfolk.
Dessa grupper bor främst i glest befolkade områden i de inre delarna av landet
där samhällsservice och infrastruktur är sämre vid den befolkningstätare
kusten. Marunernas och urfolkens rättigheter till land och naturresurser kan,
efter ett avgörande till deras fördel i den Inter-amerikanska domstolen för
mänskliga rättigheterna, komma att bli en svår fråga för regeringen framöver.
Några få nationella organisationer arbetar med frågor om mänskliga rättigheter
och en handfull aktivister försvarar frågorna offentligt. Bilateralt stöd kommer
främst från Nederländerna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Surinam har ratificerat följande konventioner:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) och det
fakultativa protokollet om enskild klagorätt ratificerad 1976
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR) ratificerad 1976
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,

Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination
(CERD) ratificerad 1984
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) ratificerad 1993. Det fakultativa protokollet
om enskild klagorätt har inte undertecknats. Regeringen motiverar
detta med att protokollet inte gör utslagen bindande, vilket är fallet med
utslag från den Inter-amerikanska domstolens utslag, varför man anser
den amerikanska konventionen vara mer långtgående. Ett antal
kvinnorättsorganisationer diskuterar för närvarande.en anslutning med
regeringen.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other
Crual, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), samt
det fakultativa protokollet om förebyggande av tortyr (OPCAT) har
inte ratificerats. Regeringen motiverar det med att Surinam är anslutet
till den Inter-amerikanska konventionen mot tortyr som är mer
långtgående.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the
Child (CRC), ratificerades 1993. De två tillhörande protokollen (handel
med barn samt barn i väpnade konflikter) undertecknades 2002 men
har ännu inte ratificerats.
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967 tillträddes 1978.
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter med
tilläggsprotokollet om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har
Surinam anslutit sig till. Surinam erkänner artikel 62 som ger
Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter jurisdiktion i alla
frågor som rör tolkning eller tillämpning av konventionen.
Surinam har inte anslutit sig till Romstadgan om Internationella
brottmålsdomstolen, International Criminal Court (ICC).
Till flertalet av de FN-kommittéer som övervakar de konventioner som
Surinam tillhör har man rapporterat, om än med betydande fördröjning. Under
året har Surinams tredje rapport om konventionen om avskaffandet av alla

former av diskriminering mot kvinnor samt deras andra rapport om
barnkonventionen behandlats av respektive kommitté . Ingen av FN:s olika
särskilda rapportörer har under de senaste åren besökt Surinam. Surinam
motsätter sig inte rapportörernas besök men utfärdar inga inbjudningar. Under
2007 framfördes begäran om besök av FN:s oberoende expert beträffande
minoritetsfrågor. Enskilda organisationer för mänskliga rättigheter i Surinam
har föreslagit att FN:s särskilde rapportör om rasism bör besöka landet.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det finns inga rapporter om att politiska mord, avrättningar eller
försvinnanden sanktionerats av statsmakten. Mord och försvinnanden under
militärdiktaturen och det s.k. inbördeskriget (1980-92) är ännu inte fullständigt
utredda. Grundlagen förbjuder tortyr. Polisens våldsanvändning har minskat
men kritiseras alltjämt. Det finns möjligheter att klaga på polisens bemötande
genom att ringa till en särskild jourtelefon.
Genom ”skuldsättning” utnyttjas vissa arbetare, ofta olagliga invandrare, att
arbeta under förhållanden som ibland kan betecknas som slaveri.
4. Dödsstraff
Dödsstraff är i princip tillåtet, men i praktiken tillämpas ett moratorium. Det
finns inga kända planer på att införa ett absolut förbud mot dödsstraff, men
inte heller planer på att avskaffa moratoriet. Att antalet personer i landet som
uttalar sig för dödsstraff ökar beror sannolikt på den ökade brottsligheten i
Surinam. .
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Godtyckliga frihetsberövanden är förbjudna i grundlagen. Detta till trots är
situationen i häktena ett särskilt problem: de är överfulla, många
frihetsberövade får sitta längre än lagen tillåter och de intagna vaktas av poliser
som saknar utbildning för uppdraget. Fängelseförhållandena är undermåliga
även om vissa renoveringar genomförts och ansatser gjorts för utbildning av
interner. Ett nytt ungdomshäkte har tagits i bruk under året där förhållandena

får betecknas som goda. Planer finns att även bygga ett särskilt
ungdomsfängelse men än så länge avtjänar ungdomar straff i vuxenanstalter.
Grundlagen ger rätt att resa inom landet och utomlands och det finns inga
uppgifter om att detta inte skulle respekteras av staten.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Ett självständigt rättsväsende finns i princip, men präglas av ineffektivitet och
för få domare. Endast nio domare och två biträdande domare arbetar i landet
(behovet anses av juristkåren vara det dubbla). Med stöd från Nederländerna
utbildas sju nya domare som förväntas avlägga domared under året. Domare
utses på livstid av presidenten, men skall innan dess ha godkänts av ett råd
bestående av domare. Rättssystemet bygger på kolonial holländsk rätt och har
sedan självständigheten inte utvecklats nämnvärt, vilket innebär att
lagstiftningen i viss mån är förlegad.
Misstänkta brottslingar har rätt till rättshjälp, men advokaterna gör lägger sällan
ner ett tillräckligt arbete då offentliga uppdrag är lågt betalda. Det finns inga
skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till rättsväsende och inga bevis för
att någon etnisk grupp missgynnas.. Straffbarhetsåldern i Surinam är endast tio
år, men kommer höjas till tolv år när den nya strafflagen antas.
Den nuvarande justitie- och polisministern har själv en bakgrund inom
poliskåren. Sedan han tillträdde i augusti 2005 har arbetet för att avskeda
korrupta poliser intensifierats. Den som upplever sig inkorrekt behandlad av en
medlem av poliskåren har möjlighet att anmäla detta och fallen utreds. Det
finns även planer på att inrätta en ombudsmannainstitution för klagomål mot
myndigheternas hantering av enskilda.

mördades eller försvann under denna period, men säkra uppgifter saknas.
Två fall har varit särskilt uppmärksammade. Det ena är de så kallade
decembermorden som inträffade 1982 då femton män – välkända och
framstående advokater, journalister, fackföreningsmän och militärer –
torterades och avrättades i ett fängelse i centrala Paramáribo. Preskriptionstiden
för brotten hävdes år 2000 efter påtryckningar från de efterlevandes
familjer och i november 2007 inleddes en rättegång mot 25 personer, inklusive
tidigare militärdiktatorn och numera kongressledamoten Desiré (Desi)
Bouterse, för bland annat mord på de femton männen. Inledandet av
rättegången har välkomnats av organisationer verksamma för de mänskliga
rättigheterna, som dock har kritiserat att brottet tortyr inte ingick i åtalet samt
att rättegången sker i militärdomstol. Efter över 25 år av straffrihet för dessa
allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna är inledandet av rättegången
dock ett stort steg framåt för Surinam.
Det andra uppmärksammade fallet är massakern i byn Moiwana på ett 40-tal
civila män, kvinnor och barn, som inträffade 1986 under det s.k. inbördeskriget
mellan militärdiktaturen och gerillarörelsen. Surinamska staten dömdes i juni
2005 i den Inter-amerikanska domstolen som ansvarig för massakern och
beordrades att betala skadestånd till de överlevande familjerna samt att
upprätta en utvecklingsfond för befolkningen i byn Moiwana. En officiell
ursäkt har framförts av den nuvarande regeringen, vilket var ytterligare ett av
kraven från den Inter-amerikanska domstolen, men händelsen har fortfarande
inte blivit utredd av myndigheterna och ingen har ställts inför rätta för
massakern. En polisman som ansvarade för utredningen av fallet mördades
1990, varefter utredningen har legat nere.

Militärdomstolar förekommer, men inga andra extraordinära domstolar.
7. Straffrihet
Mord, försvinnanden och andra misstänkta statssanktionerade brott mot de
mänskliga rättigheterna under militärdiktaturerna och det s.k. inbördeskriget
(1986-90) har inte utretts, vilket har kritiserats både nationellt och
internationellt Det finns uppskattningar om att upp emot 150 personer

Sedan 2004 finns lagstiftning som anger att brott mot de mänskliga
rättigheterna inte kan preskriberas.
Det finns inga uppgifter om att straffrihet förekommer för brott begångna
under senare år.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande- och tryckfrihet garanteras i grundlagen. Mötes- och föreningsfrihet
respekteras. Demonstrationer är tillåtna och personer får organisera sig i
föreningar, inklusive politiska och fackliga föreningar. Religionsfrihet råder.
Det finns självständiga media inklusive digitala medier som uttalar sig kritiskt
om regeringens agerande. Däremot saknas en kultur av undersökande
journalistik och den kritik som förekommer i media rör bara på ytan av
förekommande problem. Vissa förklarar denna form av självcensur med att
Surinam är ett litet land där ”alla känner någon”.
Det civila samhället är dåligt utvecklat i landet och det finns inga folkrörelser
att tala om förutom fackföreningsrörelsen och politiska partier. Inom facket
och de politiska partierna är lojaliteten till den egna gruppen och dess
särintressen starkare än intresset för samhälliga förbättringar som kommer alla
till del.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
En ny författning antogs 1987. Enligt den är Surinam en demokratisk republik.
Den ger presidenten en stark ställning, som såväl stats- och regeringschef samt
militär överbefälhavare.
Parlamentet, nationalförsamlingen väljs vart femte år i allmänna val (senast
2005). Församlingen har 51 ledamöter. Om två tredjedelar av dessa kan enas
om en kandidat väljs denne/a till president, annars väljs presidenten genom
enkel majoritet av den så kallade folkkongressen som består av representanter
för nationalförsamlingen och av samtliga ledamöter i de regionala och lokala
fullmäktigeförsamlingarna. Nationalförsamlingen har i övrigt en svag roll. Det
finns till exempel ingen möjlighet att ställa presidenten till svars genom ett
riksrättsförfarande. Det finns inget krav på att medlemmar i
nationalförsamlingen inte får vara dömda eller under utredning för brott.
Förutom den forne militärdiktatorn Desi Bouterse sitter även ledaren för
djungelkommandot från inbördeskriget, Ronnie Brunswijk, i
nationalförsamlingen samt ett antal andra personer dömda eller misstänkta för

allvarliga brott.
Politisk pluralism med flerpartisystem råder. En fungerande opposition finns.
Partierna är uppdelade efter etnisk tillhörighet och lojaliteten med den egna
gruppen är stark. Eftersom inget parti har haft möjlighet att få egen majoritet i
val till nationalförsamlingen har landet sedan diktaturen styrts av
koalitionsregeringar.
Var fjärde ledamot av den nationella församlingen är kvinna. Tre ministrar (av
sjutton) är kvinnor. I den nuvarande regeringen ingår även tre personer från
den marginaliserade etniska gruppen maruner.
Det finns inga inskränkningar för den enskilde individen att delta i det
offentliga livet, att representeras genom fritt valda företrädare samt att rösta
och ställa upp i allmänna val. Det senaste valet hölls år 2005 och bedömdes av
internationella övervakare att ha gått korrekt till. Även om fria val har hållits
under de senaste två decennierna får Surinams demokrati alltjämt anses vara i
en konsolideringsfas. Militären grep senast makten genom en oblodig kupp
1990. Den tidigare militärdiktatorn Desi Bouterse är idag parlamentsledamot
och de facto ledare av det största oppositionspartiet. Militären står idag under
civilt styre och fungerar så som den förutsätts göra i en demokrati.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
En stor del, närmare 60 procent, av arbetskraften är offentligt anställd men
många har så låga löner att de drygar ut inkomsten genom arbete i den
informella sektorn. Anställda i gruvindustrin är, i vart fall när det gäller den
dominerande bauxitindustrin, fackligt organiserade och har kollektivavtal.
Arbetstidslagstiftning finns och efterlevs. Arbetsministeriet ser över arbetsmiljön
på landets arbetsplatser, men har kapacitetsproblem. Lönediskriminering
av kvinnor är vanlig. Barnarbete förekommer. Mycket svåra
arbetsförhållanden förekommer för marginaliserade grupper och olagliga
invandrare.

Av Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta centrala konventioner om
mänskliga rättigheter har Surinam ratificerat fem stycken:
− Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105). Båda
konventionerna ratificerades 1976.
− Förbud mot barnarbete. Konvention nr 182 ratificerades den 12 april
2006, medan konvention 138 ännu ej har ratificerats. Som skäl till det
senare anför man att det finns en diskrepans mellan surinamesisk
lagstiftning om minimiålder för arbete och konventionen.
− Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111).
Ingen av konventionerna har ratificerats.
− Föreningsfrihet och förhandlingsrätt. Konvention 87 ratificerades 1976
och konvention 98 ratificerades 1996.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Surinam har en nationell hälsoplan för åren 2004-09 med huvudvikt lagd på
primärvård och förebyggande vård. I teorin har alla tillgång till fri sjuk- och
hälsovård, men i de inre, glest befolkade delarna av landet är tillgången
knapphändig. Huvuddelen av sjukhusen i inlandet drivs av en läkarmission;
dessutom har den Islamiska utvecklingsbanken bidragit till 24 hälsostationer i
det inre av landet. Inga naturkatastrofer har rapporterats under 2007. Hiv/
aidssmittade diskrimineras inom sjukvården och vid anställningsförfaranden.
Program finns för malaria- och tuberkulosbekämpning.
Enligt statistik från Världshälsoorganisationen WHO (2004) motsvarade
hälsosektorn 7,8 procent av BNP. Hälsosektorn utgör 9,7 procent av statens
totala budget. Den statliga andelen av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna
i landet var 46 procent.
Förväntad livslängd är 66 år för män och 72 år för kvinnor (WHO 2006).
Spädbarnsdödligheten i Surinam är bland den högsta i regionen (19,2 per 1000)
och dödligheten för barn under 5 år hög (39,3 per 1000). För att nå upp till
FN:s millenniummål måste dödligheten för såväl spädbarn som barn under 5
år reduceras med över 60 procent till år 2015 (UNICEF 2008).

situationen för krigsveteranerna från inbördeskriget är ett särskilt problem,
som hittills fått lite uppmärksamhet och få resurser.. Många av veteraner lider
av posttraumatisk stress men får ingen behandling.
12. Rätten till utbildning
Skolplikt råder för barn mellan sju och fjorton år. Grundskolan är obligatorisk
och skall vara kostnadsfri. Trots detta tar allmänna skolor inte sällan ut en
inskrivningsavgift på motsvarande mellan 70 och 250 kronor. Det förekommer
dock ofta pragmatiska lösningar för de barn vars föräldrar inte har råd med
avgiften. Skolböcker är gratis men skoluniform är obligatorisk och kostar cirka
20 kronor. Några formella skillnader mellan flickors och pojkars rätt till
utbildning finns inte. I städerna går 80 procent av barnen upp till 12 år i skolan.
I inlandet är andelen skolbarn lägre, ibland så låg som 50 procent, vilket beror
dels på resurser och infrastruktur, dels på att vissa barn kan tvingas sluta skolan
i förtid för att hjälpa familjen ekonomiskt. Kraven på lärarbehörighet är
dessutom mycket lägre ställda för dem som arbetar i inlandet, kravet är fyra
månaders utbildning, att jämföra med fyra års utbildning för lärare i städerna.
Nio av tio surinameser kan läsa, men analfabetismen är dubbelt så hög bland
kvinnor som män och för personer i marginaliserade grupper.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Fattigdomen bedöms av många kritiker som det största problemet i Surinam.
Andelen personer i fattigdom anges uppskattas till omkring 60 procent.
Surinam ligger på 85:e plats i UNDP:s utvecklingsindex. Omkring en tiondel av
befolkningen är undernärd (UNDP 2007/08).
Ojämlikheterna i levnadsstandard är stora, men inte uppseendeväckande för
regionen. Att omkring 60 procent av arbetskraften är offentligt anställd
fungerar som ett slags fördelningssystem av statliga medel. Dessutom finns ett
grundläggande socialt skyddsnät med bl.a. rätt till pension och sjukvård men
statens insatser för att förbättra levnadsstandarden för dem som har det sämst
ställt är otillräckliga.

Det finns en stor skillnad i levnadsstandard mellan inlandet och huvudstaden
med kustområdena. Detta är inte resultatet av någon medveten diskriminering
utan beror på att den statliga infrastrukturen inte klarar av att nå ut med
samhällsservice i de glest befolkade och svårgenomträngliga djungelområdena i
Surinams inland, där huvudsakligen urfolk och andra minoritetsgrupper såsom
maruner lever.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Grundlagen förbjuder diskriminering på grund av kön och kvinnor ska formellt
ha tillgång till utbildning, hälsovård och arbete i samma utsträckning som män.
Det finns dock fortfarande lagstiftning som diskriminerar mot kvinnor och
trots att några sådana lagar har upphävts är kvinnor rättsliga status ännu inte
jämställt med männen.
Jämställdhet möter motstånd på grund av socialt tryck, värderingar och
traditioner. Kvinnors politiska och ekonomiska inflytande har förbättrats de
senaste två decennierna men könsuppdelad statistik finns nästan inte och gör
det svårt att få en heltäckande bild av kvinnors situation. Många kvinnor
arbetar i den informella sektorn (till exempel som hembiträden eller med
försäljning) och har därmed sällan reglerade arbetsförhållanden. Det finns få
kvinnor i beslutsfattande ställning, exempelvis är endast tre av 17 ministrar
kvinnor. Var fjärde parlamentariker är kvinna.
Dubbelt så många kvinnor som män är analfabeter. Våld mot kvinnor är
vanligt och våldtäkt inom äktenskapet tolereras. En otillräcklig infrastruktur i
hälsosektorn gör att kvinnor på landsbygden, huvudsakligen kvinnor från
maruner och urfolk, inte alltid har tillgång till preventivmedel, mödravård eller
barnavård.
Surinam är både ett mottagar- och ett transitland när det gäller handel med
kvinnor och flickor. Lagstiftningen mot människohandel är otillräcklig.
Regeringen fortsatte upplysningskampanjen för att förebygga människohandel

även under 2007.
Surinams tredje rapport till kommittén om avskaffandet av alla former av
diskriminering mot kvinnor slutbehandlades i början av 2007. Kommittén
konstaterade att implementeringen av kvinnors rättigheter i enlighet med
konventionen fortfarande går mycket långsamt, särskilt vad gäller
harmonisering av inhemsk rätt. Man kritiserade bristen på tillgång till
information och statistik om kvinnors situation och uppmanade regeringen att
på ett mer systematiskt sätt föra arbetet framåt för att förbättra kvinnors villkor
bl.a. genom att engagera och öka kunskapsnivån på berörda departement och
genomföra en allmän upplysningskampanj om kvinnors rättigheter. Regeringen
uppmanades särskilt att fördjupa arbetet för att förebygga våld mot kvinnor
och människohandel, att minska tonårsaborter, att öka kvinnors deltagande i
det politiska livet samt att förbättra villkor för arbetande kvinnor och att
minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. På samtliga områden
uppmanades regeringen att ge särskild hänsyn och prioritet till kvinnor på
landsbygden och i de inre delarna av landet, i synnerhet tillhörande
folkgruppen maruner och urfolk.
Surinam uppmanades att inkomma med en gemensam fjärde och femte
rapport till kommittén i mars 2010.
15. Barnets rättigheter
Surinam undertecknade konventionen om barnets rättigheter 1993 men arbetet
med att harmonisera inhemsk rätt med konventionen och att omsätta
rättigheterna i praktiken går fortfarande mycket långsamt. Kunskapen om
barns rättigheter är generellt mycket låg och endast mindre resurser avsetts för
att aktivt efterleva barnkonventionen. Tillgången till information och statistik
kring barns situation är över lag bristfällig.
Barnen drabbas hårt av fattigdom, vilket märks både i form av undernärda
barn och gatubarn. Sexuella övergrepp samt kommersiell sexuell exploatering
av barn förekommer. Lagen förbjuder sexuellt umgänge med barn under 14 år.
Äktenskapsåldern är 18 år men med föräldrars godkännande medges

fortfarande giftermål för barn över 15 år. Barnaga är inte förbjudet.
Barn under 14 år är förbjudna att arbeta annat än i familjejordbruk. Det är
dock inte ovanligt att barn från fattiga och barnrika familjer, i synnerhet barn
från folkgruppen maruner, måste arbeta. Detta försvårar skolgången; 85
procent av alla arbetande barn har antingen hoppat av skolan eller gått om
minst ett år.
Straffbarhetsåldern är endast tio år men kommer att höjas till tolv år när den
nya strafflagen antas. I november 2007 öppnades ett ungdomshäkte som har
förbättrat situationen för barn och ungdomar i häkte jämfört med tidigare.
Straffen avtjänas dock fortfarande i vuxenfängelser under mycket dåliga
förhållanden. Planer finns på att även bygga ett särskilt ungdomsfängelse för
barn och ungdomar från hela landet.
Militärtjänstgöringen är frivillig och rekryteringsålder är 18 år.
Surinams andra rapport enligt konventionen om barnets rättigheter
slutbehandlades under 2007. Regeringen fick stark kritik för den mycket
långsamma takten med att omsätta konventionen till inhemsk lag och
kommittén påpekade att flera lagförslag som redan 2000 beskrevs som ”redo
att godkännas av nationalförsamlingen” fortfarande inte hade antagits.
Kommittén beklagade bristen på information och statistik om barns situation
och uppmanade regeringen att arbeta mer strategiskt för att ta tillvara deras
rättigheter enligt konventionen, bland annat genom att återinrätta en nationell
kommission för barns rättigheter, att utarbeta en nationell handlingsplan för
detta för 2007-2008, att inrätta en ombudsperson för att övervaka
genomförandet av konventionen samt att allokera mer resurser för detta
arbete.
Kommittén noterade att problem med tonårsaborter, arrangerade äktenskap,
mental hälsa samt missbruk av alkohol och droger på senare tid har ökat
snarare än minskat. Regeringen uppmanades att förbjuda barnaga och
kollektiva straff i skola, samt att säkerställa obligatorisk anmälan vid våld mot
och sexuellt utnyttjande av barn. Det allmänna arbetet med

fattigdomsbekämpning lyftes fram som en förutsättning för att förbättra
barnens situation i landet. Kommittén välkomnade den utökade skolplikten
och försök att höja nivån på utbildningen men var bekymrad över de stora
skillnaderna i närvaro och kvalitet i skolan mellan kusten och inlandet.
Förekomsten av barnarbete, som särskilt drabbar pojkar och maruner,
kritiserades. Över lag uppmanades regeringen att omgående revidera
lagstiftning som diskriminerar mot flickor generellt samt mot barn med
funktionshinder, med hiv/aids, som tillhör minoritetsgrupper eller som lever i
fattigdom.
Surinam ska inkomma med en gemensam tredje och fjärde rapport till
kommittén i mars 2010.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Surinam har en stor etnisk mångfald. De etniska grupperna lever till synes sida
vid sida utan några påfallande motsättningar. De flesta politiska partier bygger
på etnisk samhörighet och lojaliteten med den egna gruppen är mycket stark.
Det finns ingen uttalad eller medveten diskriminering mot folkgrupper men
maruner och urfolk, som utgör cirka tio respektive två procent av Surinams
befolkning, är ändå särskilt utsatta. Båda grupperna bor främst i de glest
befolkade områdena i de inre delarna av landet där samhällsservice och
infrastruktur är sämre än längs den befolkningstätare kusten. Deras möjligheter
att delta i samhällslivet begränsas därmed.
Vissa organisationer verksamma för de mänskliga rättigheterna menar att
maruner och urfolk inte ges ett tillräckligt starkt skydd i grundlagen och att den
olösta frågan om landrättigheter särskilt drabbar dessa grupper. Deras
levnadsvillkor försämras på grund av skogsavverkning och gruvdrift –
aktiviteter som många gånger sker olagligt.
Frågan om maruner och urfolkens landrättigheter har länge varit olöst. År 2000
inledde tolv Saramacca-klaner, som tillhör folkgruppen maruner, ett mål mot

den surinamesiska staten vid den Inter-amerikanska domstolen för mänskliga
rättigheter och hävdade att statens upplåtande av koncession för
skogsavverkning inskränkte deras rättigheter till land och naturtillgångar. I ett
interimistiskt beslut 2002 ålades regeringen att stoppa all skogsavverkning i
avvaktan på slutligt beslut. I november 2007 avgjordes målet med innebörd att
staten dömdes att avgränsa och tillerkänna Saramacca-folket landrättigheter i
enlighet med hävd och internationella konventioner samt att betala skadestånd
för skador som uppkommit i dessa områden.
Det återstår att se när och hur en sådan avgränsning och tilldelningen av
landrättigheter till maruner och urfolk i Surinam kommer att ske. Att
genomföra detta är en stor utmaning för regeringen och kommer att vara en av
de viktigaste människorättsfrågorna den närmsta tiden. Sedan valet 2005 ingår
ett marunskt parti, A-kombinationen, i regeringskoalitionen och de innehar tre
ministerposter. A-kombinationen har bidragit till att beslut om skogsavverkning
och gruvdrift i de områden som traditionellt bebos av maruner och
urfolk har blivit föremål för en mer utförlig beredning, och förhoppningsvis
kan de spela en pådrivande roll i frågan om landrättigheter.
Det finns grupper av olagliga invandrare i Surinam, inte minst från Brasilien
och andra grannländer samt från Kina. Genom att de saknar rättslig status är
de extra sårbara för utnyttjande i underbetalt arbete och eftersatt arbetsmiljö.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte förbjuden enligt lag, men är endast i låg grad accepterat
i samhället. Diskriminering av homosexuella förekommer. Frågan får dock
liten uppmärksamhet nationellt.
18 Flyktingars rättigheter
Enligt statistik från FN:s flyktinghögkommissariat (UNHCR) finns nästan inga
flyktingar i Surinam. Det finns inte heller några lagar som reglerar
möjligheterna för att få asyl. I praktiken finns det möjlighet att erhålla
flyktingstatus i Surinam men det finns inget system för att ta emot flyktingar
och under 2007 har inget asylfall rapporterats. Surinameser som flydde till

utlandet under militärstyret har kunnat återvända.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen särskild lagstiftning för personer med funktionshinder, inte
heller lagstiftning som påbjuder likabehandling när funktionshindrade söker
arbete, bostad eller tillgång till offentlig service och byggnader. Personer med
funktionshinder diskrimineras och tillhör en marginaliserad grupp i samhället.
Familjer med handikappade barn har i flera fall bildat nätverk för att på privat
väg arbeta för förbättringar och attitydförändring. Surinam skrev under
konventionen för personer med handikapp samma dag som den öppnades för
undertecknande, den 30 mars 2007.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer tillåts bedriva verksamhet i landet. Varken Amnesty
International eller Human Rights Watch har uppmärksammat Surinam under
senare år, med undantag för enstaka punktinsatser. Organisationen för rättvisa
och fred bildades 1989 i protest mot militärdiktaturen och har varit pådrivande
för att förmå regeringen att utreda decembermorden och andra brott mot de
mänskliga rättigheterna från diktaturen. En annan aktiv organisation är
Moiwana ’86 som även bidrar till Amnestys rapportering och gör besök i
häkten och fängelser. Denna organisation, liksom andra, som bevakar
mänskliga rättigheter kan framföra sina synpunkter till regeringen och bedöms
som oberoende även från den politiska oppositionen.
Det finns en handfull enskilda organisationer som bevakar olika aspekter av de
mänskliga rättigheterna. Tyvärr är kunskapsnivåerna inom organisationerna
ibland begränsade. Deras inverkan på opinionsbildningen förefaller ringa.
Försvarare av mänskliga rättigheter kan i regel arbeta utan inblandning eller hot
från staten eller andra parter; skärmytslingar har rapporterats från några
storjordbruk och avlägset placerade mindre industrier.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Nederländerna och USA är de största bilaterala biståndsgivarna och har
samarbetsprogram om mänskliga rättigheter, demokrati och god
samhällsstyrning. USA ger särskild prioritet åt människohandel. Den regionala
samarbetsorganisationen, Organization of American States (OAS), bedriver
projekt för både mänskliga rättigheter och demokrati.
Sverige har inget bilateralt utvecklingssamarbete med Surinam. EU har en
delegation i Surinam och EU:s biståndssamarbete inriktas främst på
infrastrukturprojekt och institutionsuppbyggnad
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ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Guyana, med en folkmängd på cirka 750 000 invånare, är en demokrati med ett
flerpartisystem. Vid valet 2006 omvaldes presidenten Bharrat Jagdeos People’s
Progressive Party - Civic (PPP-C) i ett val som allmänt ansågs vara rättvist
genomfört.
Läget för de mänskliga rättigheterna (MR) har försämrats under de senaste åren
och allvarliga problem finns. Politiska rättigheter, yttrande- och tryckfrihet
respekteras generellt. Rapporter om utomrättsliga avrättningar och brutala
övergrepp av polisen mot såväl häktade som interner förekommer dock. Ett
antal personer misstänkta för brott har enligt rapporter avlidit under gripande
och förhör. Fängelserna är överbelagda och förhållandena undermåliga.
Ineffektiviteten i rättsväsendet medför att misstänkta ofta sitter häktade i flera
år i väntan på dom. Regeringen liksom rättsväsendet anklagas ofta för
korruption och de av regeringen kontrollerade medierna kritiseras för att
missgynna oppositionen. Sexuella övergrepp och våld mot kvinnor och barn är
vanligt förekommande. Människohandel är ett allvarligt problem.
De civila myndigheterna utövar en effektiv kontroll över säkerhetsstyrkorna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Guyana har ratificerat följande centrala konventioner:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollet om
enskild klagorätt
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,

Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC)
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Enligt rapporter från människorättsorganisationer och andra enskilda
organisationer begår polisen regelmässigt utomrättsliga avrättningar och brutala
övergrepp. Klagomål om sju sådana dödsfall framfördes under 2006. Poliser
åtals sällan för sådana dödsskjutningar. Inga politiskt betingade försvinnanden
har rapporteras.
Landets fängelser präglas av överbeläggning, men de undermåliga
förhållandena har vid några fängelser förbättrats, bland annat genom tillgång
till en mer regelbunden sjukvård. Ett fängelseuppror inträffade i huvudstadens
Camp Street-fängelse i augusti 2006 men efter löfte från landets inrikesminister
om bättre mat återställdes ordningen. I många fall är det dock anhöriga som på
frivillig basis får stå för fångarnas kosthållning.
4. Dödsstraff
Antalet dödsdömda uppgick 2007 till minst 20 personer enligt Death Watch
International. Ingen avrättning har ägt rum sedan 1998. Fem personer dömdes
till dödsstraff under 2007.
Både 1970 års grundlag, vilken etablerade Guyana som en självständig republik,
och 1980 års grundlag, stipulerar dödsstraff. En ändring av grundlagen kräver
två tredjedels majoritet i parlamentet. Rätten till överklagande till Privy Council

i London avskaffades i samband med att Guyana anslöt sig till den karibiska
högsta domstolen våren 2005.
I november 1998 beslöt parlamentet att Guyana ska frånträda det första
tilläggsprotokollet till Internationella konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter (ICCPR) för att omgående återansluta sig med
reservationen att FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna inte får pröva
klagomål från dödsdömda, som hävdar att deras rättigheter enligt ICCPR
överträtts då de dömts till döden. Såväl regeringen som den allmänna
opinionen är positiva till dödsstraffets bevarande.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Det förekommer rapporter om enskilda fall av godtyckliga frihetsberövanden
eller frihetsberövanden på politiska grunder utan rättegång. Det finns inga
rapporter om politiska fångar.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Guyana anslöt sig i april 2005 till den karibiska högsta domstolen som högsta
rättsliga instans för överklaganden. Även om lagen föreskriver ett oberoende
rättssystem och regeringen generellt respekterar detta förekommer det
anklagelser om regeringens inblandning i olika rättsprocesser. Ineffektivitet och
korruption har undergrävt förtroendet för rättssystemet. Låga löner för
statstjänstemän gör dem till ett lätt offer för korruption i olika former.
7. Straffrihet
Straffrihet förekommer avseende polisvåld.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen garanterar yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och
religionsfrihet, vilket regeringen respekterar i varierande grad. Regeringen
kontrollerar landets enda radiostation, och oppositionspolitiker har klagat över
att de inte får tillräckligt utrymme i medierna.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen ger medborgarna rätt att med fredliga medel delta i återkommande fria
och rättvisa val genom allmän rösträtt. Presidenten utser regering och
premiärminister som tillsammans utövar den verkställande makten. Av
nationalförsamlingens 65 ledamöter är 20 kvinnor och fem av regeringens 22
ministrar.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetstagare har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Cirka en
tredjedel av arbetstagarna är fackligt anslutna. Medlemmarna av Guyanas
förvarsstyrkor (Guyana Defence Force) har inte denna rättighet.
Löntagarorganisationerna har rätt att förhandla kollektivt och har strejkrätt.
Barn- och tvångsarbete är förbjudet men rapporteras förekomma.
Arbetsmarknadsministeriet erkänner att barnarbete förekommer inom den
informella sektorn men har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att beivra det.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälso- och sjukvården är undermålig. I praktiken kan en arbetstagare inte
avbryta hälsofarligt arbete utan att riskera att förlora sin anställning.
12. Rätten till utbildning
Den offentliga skolundervisningen sträcker sig till 20 års ålder och är
obligatorisk och kostnadsfri till 15 års ålder. Närmare 90 procent av barnen i
skolåldern deltar i undervisningen. Skolorna lider stor brist på kvalificerade
lärare, läromedel och resurser för utrustning.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Guyana hör till Karibiens allra fattigaste länder med en BNP per capita på
4 500 USD. Landet hamnar på 97:e plats av totalt 177 länder i FN:s
välfärdsindex (Human Development Index).

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor, vilket ofta sker i hemmet, är ett stort problem. Även
våldtäkter är vanligt förekommande, men anmäls sällan då det finns ett socialt
stigma mot dem som anmäler denna typ av brott. Prostitution är olaglig men
förekommer i stor omfattning liksom handel med kvinnor. Sexuellt ofredande
på arbetsplatser förbjuds inte i lag men är vanligt förekommande och några
åtgärder för att motverka ofredandet vidtas sällan. Kvinnor diskrimineras i
förhållande till män inom arbetslivet. Regeringen har antagit en nationell plan
för att bekämpa människohandel.
15. Barnets rättigheter
Barnets rättigheter negligeras på flera områden. Fysiska och sexuella övergrepp
mot barn är ett allvarligt problem liksom handel med barn. Även om lagen
förbjuder sådana övergrepp är genomförandet av påföljder ineffektivt.
Barnprostitution förekommer.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Konstitutionen föreskriver att alla medborgare ska ha samma rättigheter
oberoende av ras, kön, religion och etnisk härkomst, något som dock inte
respekteras i praktiken. Det finns traditionella spänningar mellan landets två
största etniska grupper, afro-guyanerna och indo-guyanerna. När afroguyanerna
under lång tid var vid makten hävdade indo-guyanerna att de var
diskriminerade. Nu, när indo-guyanerna är i regeringsställning, är förhållandet
det motsatta.
Amerinderna, som utgör 9 procent av landets befolkning och består av nio
olika stamgrupper, har en levnadsstandard långt under genomsnittets. En lag
från kolonialtiden ger regeringen långtgående rättigheter att bestämma över
deras liv. Diskriminering av denna minoritetsgrupp är vanlig.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Könsumgänge mellan personer av samma kön är olagligt i Guyana. Det finns
rapporter om trakasserier och diskriminering mot homosexuella, bisexuella och
transpersoner.
18. Flyktingars rättigheter
Regeringen har inte beslutat om ett system för skydd av flyktingar. I praktiken
ges dock skydd för flyktingar som vid återsändande till hemlandet riskerar att
bli förföljda. Regeringen samarbetar nära med FN:s högkommissarie för
flyktingar och andra människorättsorganisationer.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen föreskriver förbud mot diskriminering av personer med funktionshinder
men lagstiftningen fungerar inte effektivt i praktiken.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett antal lokala människorättsorganisationer verkar fritt i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Information om internationella insatser på området för mänskliga rättigheter
saknas.

Mänskliga rättigheter i Venezuela 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Den venezuelanska befolkningen genomlever en komplex social och politisk
förändringsprocess. Hugo Chávez omvaldes till president i december 2006 och
åtnjuter hög popularitet, särskilt bland den fattiga befolkningen. Chávez politik
har ökat tillgången till den offentliga sektorns tjänster och uppges ha skapat
hopp, engagemang och tro på självförverkligande bland breda skikt av
befolkningen. President Chávez fortskrider om än i långsammare takt med
genomförandet av sin vagt definierade revolution, det ”21:e århundradets
socialism” trots bakslaget som kom i form av ett nej till de föreslagna
konstitutionella förändringarna i folkomröstningen den 2 december 2007.
Samtidigt präglas landet fortsatt av hög korruption, maktkoncentration,
intolerans gentemot oliktänkande, avsaknad av välfungerande politiska och
juridiska institutioner och oförmåga att kontrollera den omfattande
brottsligheten och våldet som främst drabbar de fattiga.
Trots ett gott formellt skydd för de mänskliga rättigheterna förekommer
allvarliga brister i praktiken. Straffriheten är hög och brott mot de mänskliga
rättigheterna bestraffas sällan. Grova brott såsom utomrättsliga avrättningar
och tortyr förekommer. Försvarare av mänskliga rättigheter har av statliga
representanter anklagats för konspiration och uppvigling då de hävdat att de
utsatts för våld eller hot om våld.
President Chávez institutionella makt ökar. Parlamentet består i huvudsak av
regimanhängare och domstolsväsendet kan inte anses oberoende. Likaså
hävdas ofta att ombudsmannamyndigheten och den nationella valmyndigheten
utsätts för politiska påtryckningar. Den politiska polariseringen gör tillgången
till objektiv information svåråtkomlig och det finns exempel på självcensur och
att oppositionella åsikter undertrycks i medierna.

Fängelsesystemet är i kris med hög våldsnivå och ohälsosamma förhållanden
som ibland leder till dödsfall. Chávez har påbörjat en reform och utbyggnad av
fängelserna samt genomförandet av en ”socialistisk vision” som ska skapa
humanare förhållanden i anstalterna.
Viktiga framsteg har gjorts för skyddet av kvinnors och barns rättigheter.
Kvinnor och barn utsätts dock för diskriminering, våld och sexuellt
utnyttjande. Urfolk, afrovenezuelaner och flyktingar är likaså utsatta grupper i
behov av ökat skydd.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Venezuela har ratificerat följande centrala konventioner:
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollet om
enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraffet
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt.
- Konventionen mot tortyr Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) men inte
tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr.
- Konventionen om barnets rättigheterConvention on the Rights of the Child
(CRC) samt de två tillhörande protokollen om barn i väpnade
konflikter och om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi.
- Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC).
- Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter. Det
fakultativa protokollet om ekonomiska, sociala och kulturella

rättigheter har endast undertecknats medan protokollet om
dödsstraffets avskaffande har ratificerats.
Venezuela har inte ratificerat
- Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, men man
har ratificerat tilläggsprotokollet från 1967.
- Venezuela har inte undertecknat eller ratificerat konventionen om
rättigheter för personer med funktionshinder, Convention of the Rights of
Persons with Disabilities .
- Venezuela har inte undertecknat eller ratificerat konventionen mot
påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of all Persons from
Enforced Disappearances.
Venezuela ligger efter med totalt sex rapporter till FN-systemets kommittéer;
en till tortyrkommittén, en till kommittén för mänskliga rättigheter, en till
kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och tre till
kommittén för barnets rättigheter.
Ingen av FN:s specialrapportörer har besökt Venezuela sedan 1996. FN:s
specialrapportör för yttrandefrihet (2003) och FN:s specialrapportör om
summariska avrättningar (2006) har anhållit om att få besöka landet. Ansökan
om besök av FN:s specialrapportör för människorättsförsvarares situation är
under behandling.
Relationen till Organisationen för Amerikas Stater (OAS) är spänd då Venezuela
inte erkänner OAS:s förebyggande åtgärder och rekommendationer och anser
att organisationen inte agerar i enlighet med suveränitetsprincipen. Senast den
Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR) besökte
Venezuela var 2002. Trots upprepade ansträngningar för att organisera ett nytt
besök under 2006 kom enligt IACHR inget besök till stånd på grund av bristande
intresse från Venezuelas sida.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Flera fall av kränkningar av rätten till liv och kroppslig integritet har
förekommit, liksom fall av kränkningar av förbudet mot tortyr. IACHR samt
flera enskilda organisationer har rapporterat att polis och säkerhetsstyrkor utför
utomrättsliga avrättningar, använder grovt våld mot civila och brottsmisstänkta
och torterar anhållna med dödsfall som följd. Flera fall uppmärksammades i
medierna 2007 men endast ett fåtal har lett till åtal. Polisens övergrepp på
civilbefolkningen har under åren skapat starka protester.
Särskilt oroande är enligt IARCH det höga antalet rapporter om utomrättsliga
avrättningar som utförts av polis och säkerhetsstyrkor mot betalning.
Organisationen för mänskliga rättigheter Programa Venezolano de EducaciónAcción en Derechos Humanos (PROVEA) registrerade 97 fall av utomrättliga
avrättningar under perioden oktober 2006 – september 2007, vilket är en
minskning med 44 fall från föregående tolvmånadersperiod. Det sammanlagda
antalet dödsfall orsakade av polis och säkerhetsstyrkor var dock 165, vilket
innebär en minskning med endast 2,94 procent mot föregående period. FN:s
särskilderapportör om summariska avrättningar nekades besöka Venezuela 2006.
Tortyr samt isolering av fångar är förbjudet enligt lag och tortyroffer har rätt
till medicinsk rehabilitering. Dock skiljer sig den venezuelanska brottsbalkens
definition av tortyr från FN:s konvention mot tortyr. Flera
människorättsorganisationer menar att oberoende utredningar av
tortyranklagelser inte kan garanteras på grund av kopplingar mellan
riksåklagaren och regeringen samt det faktum att den rättsmedicinska
myndigheten är en del av kriminalpolisen Cuerpo de Investigaciones Científicos
Penales y Criminalísticas (CICPC), som oftast anklagas för tortyr. PROVEA
registrerade 42,1 procent färre fall av tortyr under perioden oktober 2006 september 2007 (11 fall) än oktober 2005 - september 2006 (19 fall). Den
enskilda organisationen Red de Apoyo som arbetar med tortyroffer och
förebyggande arbete mot tortyr tog under perioden januari-september 2007
emot 11 fall av tortyr.

Ett skäl till problem inom poliskåren sammanhänger med rekryteringspolitiken.
Övervåld förekommer.
Överbeläggning i fängelserna är ett stort problem. Många interner får inte sina
mest grundläggande behov tillgodosedda och flera har dött till följd av
undermåliga sanitära förhållanden eller brist på läkarvård. Förhållandena ledde
2006 till flertalet strejker. Enligt organisationen Observatorio Venezolano de
Prisioneros (OVP) dog mer än 400 fångar och 982 skadades i våldsamheter i
venezuelanska fängelser under 2006 vilket innebär en markant ökning i
jämförelse med 2005. Under de tre första månaderna 2007 dog 133 fångar och
308 skadades i våldsamheter i fängelser, vilket enligt OVP representerar en
ökning med 62 procent i relation till samma period 2006. Ett statligt
reformarbete – ”fängelsehumanisering” - har påbörjats.
4. Dödsstraff
Dödsstraff tillämpas inte i Venezuela.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Sedan 2005 måste häktningsförhandlingar ske inom ett dygn och åtal väckas
inom 48 timmar. Överbelastade rätts- och fängelsesystem samt brister inom
polisväsendet leder dock till att lagen inte efterlevs och det finns stora brister i
respekten för rätten till frihet.
Människorättsorganisationen PROVEA dokumenterade 1 506 fall av
godtyckliga frihetsberövanden under perioden oktober 2006 till september
2007, vilket är 407 färre fall än föregående tolvmånadersperiod. Enligt
PROVEA utför säkerhetsstyrkorna godtyckliga frihetsberövanden systematiskt
för att bekämpa brottslighet.
Antalet kidnappningar har ökat sexfaldigt mellan 2000 och 2005 enligt den
enskilda organisationen Asociación Civil Venezuela Segura. International Crisis
Group (ICG) som hävdar att upp till 40 procent av kidnappningarna kan förbli
oregistrerade på grund av rädsla för hämndaktioner eller bristande tilltro till
polisen. Under 2006 registrerades 232 kidnappningsfall av PROVEA.

Fall av ofrivilliga försvinnanden förekommer i Venezuela. PROVEA uppger
att antalet kända fall har minskat från 15 till 7 under perioden oktober 2005 till
september 2006 och den efterföljande tolvmånadersperioden.
Venezuela är ett land med hög våldsnivå. Befolkningen i Caracas och vid
gränsen till Colombia är särskilt utsatt. Dödsfall till följd av våldsbrott har ökat
markant och har enligt EU tiodubblats på tio år. Under 2006 mördades enligt
Comisión Andina de Juristas (CAJ) omkring 12 000 personer i Venezuela, 45 per
100 000 invånare, vilket kan jämföras med 3 per 100 000 invånare i Sverige
samma år. Åtta av tio venezuelaner uppger i undersökningar att den personliga
säkerheten är landets främsta problem.
Respekten för rörelsefriheten är överlag god, även om uppgifter om enskilda
kränkningar förekommer.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Det finns stora brister i rättsäkerheten i Venezuela. Rättsystemet anses
dessutom vara utsatt för omfattande politiska påtryckningar. Det finns många
uppgifter som pekar på att regeringen använder sig av rättsystemet som ett
redskap mot oppositionen och systemet präglas även av ineffektivitet och
korruption.
Enligt lagen är en medborgare som anklagas för brott oskyldig till dess
motsatsen bevisats och har rätt till offentlig försvarare och möjligheten att
överklaga domar. Rättsystemet lider dock av kraftig överbelastning vilket leder
till fördröjningar i utredningsprocesser och att anhållna tvingas vänta långa
perioder på att få en rättslig prövning. De 88 222 rättsfall som krävde offentligt
försvar under 2006 kunde omöjligen behandlas inom rimlig tid av de 534
offentliga försvarare som fanns tillhands.
FN och flertalet enskilda organisationer har uttryckt oro för de ihållande
bristerna i respekten för allas likhet inför lagen då regeringsopponenter blir
trakasserade med det juridiska systemet som redskap. Högsta domstolens
ordförande har uttalat sig offentligt om att domarkåren borde stödja och

underlätta den bolivianska revolutionen.
OAS och EU kritiserar Venezuela för den höga omsättningen av domare i
domstolarna. Dessutom kritiseras tillsättningsprocessen av domare för att vara
politiskt styrd eftersom domarna i högsta domstolen tillsätts och avsätts med
enkel majoritet i parlamentet. Det ständiga bytet av domare och jurister
försvårar deras förmåga att effektivt utföra sina arbetsuppgifter.
Korruption är ett svårbekämpat och utbrett problem som Chávez
uppmärksammade och lovade att bekämpa under presidentvalet 2006. Enskilda
organisationer uppger att inga åtgärder har vidtagits och att det inte finns
någon handlingsplan om hur korruptionen ska bekämpas. Enligt rankningen i
Transparency Internationals korruptionsindex för 2007 ligger Venezuela på
plats 162, jämfört med plats 138 året innan. Venezuela rankas därmed som det
näst mest korrupta landet i Syd- och Nordamerika efter Haiti, och det
fjortonde mest korrupta landet i världen. Korruptionsnivån i Venezuela
beskrivs av Transparency International som våldsam. Enligt en officiell
representant är regeringens pågående omstrukturering av maktdelningen ett
sätt att söka eliminera korruptionen och främja öppenhet. Mycket tyder dock
på att omfördelningen av den politiska makten omfördelar möjligheterna att
gynna sig själv genom korruption, snarare än att bekämpa fenomenet.
Ombudsmannaämbetet (Defensor del pueblo) infördes i 1999 års konstitution.
Huruvida detta har en oberoende ställning gentemot regeringen har ifrågasatts
av enskilda organisationer, som uppger att den politiska polariseringen
påverkar relationen mellan ombudsmannen och människorättsförsvarare
negativt. Regeringen har inte utarbetat någon nationell handlingsplan för
mänskliga rättigheter enligt rekommendationerna från FN-konferensen om
mänskliga rättigheter i Wien 1993.
7. Straffrihet
Straffrihet är ett utbrett problem i Venezuela. De främsta anledningarna till
straffriheten är enligt officiella källor ineffektivitet och institutionella problem,
såsom korruption.

I april 2006 hade enligt riksåklagaren endast 113 poliser dömts i de cirka 5 700
fall av dödsfall orsakade av polis och säkerhetsstyrkor som undersökts sedan
2000. Utomrättsliga avrättningar bestraffas ytterst sällan. Möjligheten att fälla
polis och militär försvåras av att polisen rapporterar utomrättsliga avrättningar
som "konfrontationer", vilket ger dem rätt att använda dödligt våld. Av de 891
konfrontationer med dödlig utgång som rapporterades i delstaten Bolívar
under 2006 togs endast 4 fall upp i rätten enligt IACHR.
Straffriheten för andra grova brott mot de mänskliga rättigheterna såsom
tortyr, godtyckliga frihetsberövanden och förnedrande behandling begångna av
polis och säkerhetsstyrkor är likaså mycket hög enligt IACHR, Amnesty, HRW
och andra människorättsorganisationer. Vittnen och familjemedlemmar till
offer för brott mot de mänskliga rättigheterna har blivit utsatta för hot och
våld för att hindra utredningsprocesser. Den allmänna kännedomen om den
höga straffriheten och risken för hot och våld vid angivandet av en statlig aktör
leder till försiktighet att anmäla brott.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen garanterar yttrande- och tryckfrihet. Omkring 75 procent av
media är enligt officiella uppgifter privatägda. Staten har fyra större nationella
TV-kanaler samt flera mindre kanaler och tidningar. Det finns omkring 200
radiokanaler i landet av vilka de flesta är privatägda. Kritik mot regeringen och
framför allt president Chávez förekommer ofta i medierna. Det finns således
utrymmen i medier för journalister och andra att fritt uttrycka sina åsikter.
Samtidigt innebär öppen kritik av regeringen ett risktagande och denna
kännedom leder ofta till självcensur.
Motsättningarna i samhället gör tillgången till objektiv information
svåråtkomlig. De icke-statliga medierna i Venezuela ägs och drivs nästan
uteslutande av oppositionen, som tenderar att ge en partisk bild av samhället,
liksom de statliga medierna som snarare kan liknas vid propagandakanaler för
regeringens politik. FN och EU anser att avsaknaden av trovärdig information
är ett stort problem. Enligt statliga representanter finns inga hinder för
yttrandefriheten i landet. Man medger dock att det kan vara svårt för

journalister att få tillträde till statliga organ.
Enligt nationella och internationella organisationer och bedömare har
yttrandeoch tryckfriheten begränsats allt mer under senare år. Antalet
journalister, demonstranter och oppositionsaktörer som ställs inför rätta uppges
ha ökat markant under 2007 och det internationella samfundet har vid ett flertal
tillfällen uppmanat Venezuela att vidta åtgärder för att trygga yttrande- och
informationsfriheten.
Ett antal lagar och lagförslag under senare år, till exempel lagen om "medias
sociala ansvar" från 2004, anses hämma yttrande- och tryckfriheten och
uppmana till självcensur. Journalister upplever att lagen inneburit omfattande
restriktioner av fri rapportering. Under 2006 registrerade frivilligorganisationen
Espacio Público 106 fall som inkluderade 151 kränkningar av brott mot
yttrandefrihetsrätten. Den vanligaste formen var hot mot journalister, men
även våldsattacker och mord förekom. Minst en journalist rapporteras ha
dödats under 2007.
Chávez har kritiserats starkt för beslutet att inte förnya det regeringskritiska
TV-bolaget Radio Caracas Television (RCTV) sändningslicens, som löpte ut den
27 maj 2007. RCTV hade då sänt i 53 år och var därmed den äldsta privata
TVkanalen i Venezuela. Beslutet har lett till åtskilliga demonstrationer och
protester, särskilt av studenter och enskilda organisationer och det
internationella samfundet har kritiserat beslutet. Den enskilda organisationen
PROVEA uppger att 92 personer anhölls i samband med demonstrationer mot
beslutet.
Tillstånd för att demonstrera krävs i Venezuela och beviljas som regel. Kravet
på tillstånd gäller dock endast för oppositionen. Enligt
ombudsmannamyndigheten genomförs dock de flesta demonstrationer utan
tillstånd och ombudsmannen har uttryckt oro över det våld som förekommer
under demonstrationerna och har varnat för den ”upprorsplan” som har satts i
verket av oppositionen. Medierna rapporterade under 2007 om flera
demonstrationer som slutade i våldsamheter och dödsfall.

Enligt Foro por la Vida, en sammanslutning av människorättsorganisationer, har
polisbrutalitet varit vanligt förekommande 2007 och lett till kränkningar av
demonstranternas rättigheter till liv, fysisk integritet, yttrande- och
demonstrationsfrihet. Enligt PROVEA ökade antalet anhållna i samband med
demonstrationer med 120 procent (från 277 till 611 anhållna) under perioden
oktober 2006 – september 2007 och föregående tolvmånadersperiod. Antalet
skadade under demonstrationer till följd av polisbrutalitet ökade enligt samma
organisation med 374 procent under perioden. Polisen uppges använda sig av
skjutvapen och batong mot demonstranter vilket strider mot venezuelansk lag.
Arbetslagen reformerades 2007 och då inkluderades en artikel (357) som gör
det straffbart att delta i strejker och demonstrationer i de fall där företag
riskerar att lamslås. Denna artikel begränsar enligt Internationella
Arbetsorganisationen (ILO) demonstrationsrätten.
Konstitutionen garanterar förenings- och mötesfrihet. Rätten att ansluta sig till
föreningar och fackförbund respekteras i allmänhet, med undantag för
medlemmar av säkerhetsstyrkorna som inte får ansluta sig fackligt.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Presidenten och ledamöterna i parlamentet väljs direkt i demokratiska och
periodiska val och konstitutionen etablerar ett system med maktdelning i fem
separata instanser. Utöver den verkställande, lagstiftande och dömande makten
etablerades i konstitutionen från 1999 den så kallade medborgerliga makten,
vilken består av riksåklagaren, riksrevisorn och ombudsmannen. Det civila
samhället har grundlagsstadgad rätt att delta i parlamentets utnämning av dessa
ämbeten. Den femte instansen är den nationella valmyndigheten som ansvarar
för att garantera transparens i valprocesser och folkomröstningar.
Oppositionen är splittrad och saknar allt mer handlingskraft. Dock har den
landsomfattande studentrörelse som växte fram inför folkomröstningen om
konstitutionsreformen i december 2007 - och nedröstningen av
reformförslaget - fungerat som en nytändning för oppositionen. Någon dialog
mellan oppositionen och regeringen förekommer inte.

Majoriteten av det venezuelanska enkammarparlamentets samtliga platser
innehas av Chávez och hans närstående sedan oppositionen bojkottade
parlamentsvalet 2005. I januari 2007 godkände parlamentet en fullmaktslag
som ger presidenten rätt att lagstifta via dekret på ett stort antal områden under
18 månader.
I december 2007 röstades ett förslag till ändring av konstitutionen ned med
knapp marginal i en folkomröstning. Förslaget gick ut på att reformera det
politiska systemet och bland annat tillåta obegränsade omval av presidenten.
President Chávez har efter omröstningen klargjort att han ämnar söka andra
vägar att genomföra reformerna som skulle utveckla det 21:a århundradets
socialism. Oppositionen hävdar att presidentens ambitioner ökar
maktkoncentrationen och begränsar demokratin. President Chávez parti
Movimiento Quinta República (MVR) och dess allierade kontrollerar redan
kommittén som nominerar kandidater till Högsta Domstolen, parlamentet,
riksåklagaren, valmyndigheten samt ombudsmannamyndigheten.
Sedan parlamentsvalet 2005 är 30 av 167 parlamentsledamöterna kvinnor. Av
de 27 ministrarna i regeringen är 5 kvinnor.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Venezuela har ratificerat ILO:s åtta centrala konventioner om grundläggande
rättigheter i arbetslivet. Det råder motsättningar kring ILO-konventionerna då
dessa ibland står i konflikt med nationell arbetslagstiftning. Konstitutionen
erkänner arbetarnas rätt att organisera sig i fackföreningar, med undantag för
medlemmar av de väpnade styrkorna. Cirka 10-12 procent av 12 miljoner
arbetsföra är fackligt anslutna.
Enligt statlig statistik låg arbetslösheten på 8,3 procent i september 2007 vilket
innebär en minskning i jämförelse med samma tid 2006. Fler är idag anställda i
den formella än den informella sektorn. I slutet av 2006 tjänade 28 procent av
befolkningen mindre än minimilönen, enligt organisationen PROVEA.

Diskriminering i arbetslivet på grund av politiska åsikter förekommer enligt
flera rapporter. Internationella frivilligorganisationer såsom Andinska
juristkommissionen (CAJ) rapporterade under 2006 om flera fall där
regeringsopponenter har förlorat statliga jobb på grund av sina politiska åsikter.
I november 2006 stämde över 800 före detta statligt anställda den
venezuelanska staten för att ha förlorat sina arbeten efter att ha undertecknat
”Tascón-listan” för stödja en folkomröstning om Chávez avsättning 2004.
Det finns starka motsättningar mellan Chávez och landets största fackliga
centralorganisation, La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Organisationen har starka kopplingar till, och anses vara i det närmaste totalt
styrt av, oppositionspartiet Acción Democrática (AD) som har bedrivit en kraftig
opposition mot Chávez sedan 2001. Regeringen anklagar CTV för att tillhöra
det ”gamla korrupta systemet” och har främjat bildandet av parallella
fackföreningar, vilka i sin tur anklagas för att gå i regeringens ledband.
I april 2007 reformerades arbetslagen och en del av ILO:s förslag införlivades i
denna. ILO nekades besöka Venezuela under 2006. ILO ville besöka landet för
att följa upp den statliga inblandningen i fackföreningsval, vilket tillåts i den
venezuelanska konstitutionen, men som anses illegitimt av ILO. Enligt
författningen måste fackliga val ske i slutet av varje mandatperiod, fackliga
ledares mandat kan inte förlängas och valen måste ske under översyn av den
nationella valmyndigheten.
Försvar av arbetsrätt i Venezuela innebär ett hot mot rätten till liv. År 2007
genomförde organisationen Vicaría de Derechos Humanos de Caracas en
undersökning som granskar våld mot arbetsrättsförsvarare och
fackföreningsaktiva. Mellan åren 1997 och 2007 mördades 87 personer till följd
av våld mellan fackföreningar enligt undersökningen. Under perioden 19972007 var enligt samma undersökning venezuelanska statliga aktörer ansvariga
för 62 procent av attackerna mot arbetsrättsförsvarare. Endast vid ett tillfälle
har statliga representanter direkt hållits ansvariga för dessa brott. Enligt
PROVEA dödades 46 fackliga ledare under perioden september 2006 till
oktober 2007, vilket enligt organisationen betyder att Venezuela är världens

näst farligaste land för fackföreningsaktiva.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Enligt statliga källor utgjorde hälsoutgifterna 13,3 procent av de sociala
utgifterna och representerade 5,76 procent av statsbudgeten 2006. Mindre än 2
procent av BNP tilldelades hälsosektorn, men tillsammans med en
tilläggsbudget representerade hälsoutgifterna 7,71 procent av BNP 2006.
Det råder stor enighet, även bland Chávez-kritiker, om att tillgången till
hälsovård för den fattigaste delen av befolkningen har förbättrats i Venezuela
sedan 2003, främst genom det sociala hälsoprogrammet ”Misión Barrio
Adentro” (MBA). Hälsoprogrammet har tillfört tusentals kubanska läkare och
vårdcentraler till fattiga områden med kostnadsfri rådgivning. Enligt OCDS
nyttjas dessa vårdcentraler av cirka hälften av befolkningen från fattiga
områden.
Parallellt med MBA:s framgångar uppges den traditionella offentliga vården ha
försummats. Denna kritiseras för att vara illa organiserad och kan inte
garantera alla tillgång och service inom rimlig tid. Bristen på specialistvård är
särskilt påfallande. President Chávez har utlovat en omfattande reformering av
det statliga hälsosystemets infrastruktur.
Två typer av diskriminering har observerats inom hälsosektorn i OCDS:s
undersökning. Den första förekommer när personer blir nekade vård på grund
av brist på resurser hos vårdcentralen eller patienten. Den andra typen är
diskriminering utifrån klass, etnicitet, kön eller andra grunder.
Enligt hälsoministeriet lever närmare 55 000 personer med hiv/aids.
Behandling för personer med hiv/aids är kostnadsfri i Venezuela, men den är
inte tillgänglig för alla smittade. FN rapporterar om diskriminering av hiv- och
aidssjuka inom vården, liksom avsaknaden av lämplig behandling av gravida
kvinnor för att förhindra överföring av viruset från mor till barn.

12. Rätten till utbildning
Lagen stipulerar kostnadsfri och obligatorisk grundskola.
Utvecklingsministeriet uppger att statens utgifter på utbildningsområdet ökade
med 41,1 procent under 2006. Utgifterna utgjorde 5,1 procent av BNP och
37,5 procent av statsbudgeten. De statliga skolorna uppges hålla en relativt låg
standard medan universiteten håller hög kvalitet. Även om många av
problemen inom utbildningssystemet kvarstår anser många att Chávez har
uppnått framgångar inom utbildningssektorn.
Regeringen har under Chávez drivit flera sociala program och ”misiones” i vilka
utbildning och alfabetisering av befolkningen är en viktig del. I oktober 2005
deklarerades Venezuela ”territorium fritt från analfabetism” av UNESCO och
regeringen uppger att genom Misión Robinson har 1,5 miljoner venezuelaner lärt
sig att läsa. Enligt UNDP är 98 procent av befolkningen läskunnig.
FN har uppmärksammat regeringens prioritering av barns utbildning och
menar att framgångarna är uppenbara vad gäller antalet inskrivna barn i
skolsystemet. Inskrivningstalet är emellertid otillfredsställande och många barn
lämnar skolan i förtid. Antalet inskrivna bland barn från urfolk,
afrovenezuelaner och landsbygdsbefolkningen är särskilt lågt.
Det finns planer på att reformera utbildningssystemet så att det stämmer
överens med det ”nya revolutionära samhällets behov och intressen”.
Förslaget, som kan komma att antas under 2008, anses vara ett hot mot
demokratin och rätten till politiskt oberoende utbildning av oppositionen.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Nya former av deltagande bland den fattiga befolkningen som stimulerats av
regeringen har framhållits som positivt av bland andra FN. Stora delar av
befolkningen som historiskt sett har upplevt uteslutning och diskriminering har
fått ökade möjligheter till politiskt deltagande och förbättrade ekonomiska och
sociala förhållanden. De ökade resurserna till sociala program och misiones har
en stor betydelse för denna utveckling och regeringen uppger sig ha fördubblat
budgeten för sociala områden de senaste tio åren.

FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien (ECLAC) uppger
att fattigdomsnivån sjönk från 37,1 till 30,2 procent och att den extrema
fattigdomen sjönk från 15,9 till 9,9 procent mellan 2005 och 2006. Enligt
statliga Instituto Nacional de Estadísticas (INE) låg fattigdomsnivån på 27,5
procent under första halvåret 2007. Det är dock svårt att urskilja hur stor del av
denna positiva utveckling som har skett tack vare den högkonjunktur
Venezuela befinner sig i, och hur stor andel som beror på regeringen Chávez
politik.
Samtidigt som de fattigas köpkraft bland annat till följd av statliga
priskontroller verkar ha ökat, finns allt färre produkter tillgängliga.
Underskottet på matvaror har växt under 2007 och befolkningen måste ofta
köa timvis för att kunna köpa basprodukter som många gånger är slutsålda. Ett
annat problem är bostadsbristen. Bostads- och befolkningsministeriet uppger
att 90 000 nya bostäder har byggts 2007, men fortfarande uppskattas omkring
1,8 miljoner personer sakna bostad.
Venezuela är ett land med ojämlik inkomstfördelning och stora sociala och
ekonomiska ojämlikheter. Enligt FN:s Human Development Index (HDI) står 10
procent av befolkningen för cirka 33 procent av landets inkomster och
konsumtion, medan andelen för de 10 procent fattigaste endast är 2 procent.
Gini-koefficienten (ett index på ekonomisk ojämlikhet där 0 representerar total
jämlikhet) är 0,48 för Venezuela, vilket kan jämföras med Sveriges som är 0,25.
Det 21:e århundradets socialism är dock ämnat att minska dessa
inkomstskillnader genom omfördelning av tillgångar och ökade sociala utgifter.
Resultaten av denna politik är det dock för tidigt att säkerställa.
Chávez har under sin regeringsperiod infört omfattande landreformer och
distribuerat ut land till jordlösa. Resultaten av dessa reformer är omdebatterade
men anses av PROVEA ha lett till höjd levnadsstandard för en del av
befolkningen. Kampen om landrättigheter har sedan reformens början enligt
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas lett till 14 mord av försvarare av
landrättigheterna och 33 civila från landsbygdsbefolkningen.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Stereotypa attityder och traditionella beteendemönster lever kvar i det
venezuelanska samhället och underminerar respekten för kvinnors åtnjutande
av de mänskliga rättigheterna. Bland urfolk, afrovenezuelaner och fattiga är
kvinnor särskilt utsatta för diskriminering. FN har kritiserat Venezuela för
avsaknaden av information om kvinnors deltagande i arbetslivet och menar att
principen om lika lön för båda könen inte har haft genomslag i samhället.
Det formella skyddet för kvinnors rättigheter är väl utvecklat. 1999 års
konstitution garanterar lika rättigheter för könen och inkluderar specifika
bestämmelser som skyddar kvinnor. Dessutom finns ett flertal särskilda lagar
och två nationella handlingsplaner, en om förebyggande av kvinnomisshandel
och en om jämställdhet.
År 2006 antogs en grundlag om kvinnors rätt till ett liv fritt från våld.
Kvinnomisshandel är dock vanligt förekommande, särskilt i hemmen. Statistik
från venezuelanska jurister visar att bara i Caracas dör en kvinna var femte dag
till följd av våld utfört av partner. I hela landet misshandlas i genomsnitt fyra
kvinnor varje timme. Rättsystemet klarar inte av att behandla alla anmälningar
mot kvinnovåld som registreras. Många anmälningar tas aldrig upp i rätten och
domstolarna utdelar sällan fällande domar.
Människohandel förekommer i Venezuela. Kvinnor och barn transporteras till,
från och genom Venezuela i syfte att utnyttjas sexuellt och i tvångsarbete. En
lag från 2005 förbjuder internationell människohandel men är vag gällande
handel med vuxna inom landets gränser. Regeringen har vidtagit vissa åtgärder
och en nationell plan för bekämpning av människohandel håller på att
utarbetas.
Bevisbördan för våldtäkt är hög och kräver läkarundersökning inom 48 timmar
efter begånget brott. En man som fällts för våldtäkt kan undgå straff om han
gifter sig med offret. Om offret är en prostituerad sänks straffet automatiskt till
en femtedel av straffet (denna princip gäller för ett antal brott mot

prostituerade), vilket har varit ämne för en livlig debatt i landet.
Kvinnoorganisationer uppger att anmälningsbenägenheten av sexuella
övergrepp är låg och att mörkertalet därför är mycket stort.
15. Barnets rättigheter
Enligt Unicef är 40 procent av den venezuelanska befolkningen under 17 år.
Unicef och FN:s kommitté för barnets rättigheter anser att regeringens sociala
program och misiones har kommit barn till godo, och noterar ansträngningar
inom området för barnets rättigheter. Ungdomar har rösträtt från 15 år på
kommunal nivå. Barn- och ungdomsråd har inrättats på lokal och nationell nivå
för att barn och ungdomar ska få komma till tals.
Senare års reformer har ökat det formella skyddet för barn vilket enligt Unicef
är nästan komplett. Det finns även en särskild ombudsman för barn och
ungdomar. Dock saknas en nationell handlingsplan för efterlevnaden av FN:s
konvention om barnets rättigheter liksom information om barns
levnadsförhållanden. Principen om barnets bästa gäller enligt lag men
återspeglas sällan i praktiken enligt FN.
Fattigdomen i landet inverkar negativt på många barns levnadsvillkor, och barn
är de som drabbas hårdast av fattigdomen och de ekonomiska ojämlikheterna.
Gatubarn far ofta mycket illa och det förekommer enligt FN att de utsätts för
våld av polisen. Sexuell exploatering av barn förekommer men på grund av
undermålig information är mörkertalet stor. Barn vid gränsen till Colombia
drabbas av den väpnade konflikten och det förekommer tvångsrekrytering av
barn till soldater.
Allvarliga kränkningar av barnets rätt till kroppslig integritet förekommer.
Program och en handlingsplan för att förhindra misshandel och tortyr av barn
finns, men barn fortsätter att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Vissa
typer av fysiska straff av barn är tillåtet. FN:s barnkommitté rapporterar att
barn hålls fängslade i Venezuela under mycket bristfälliga förhållanden och det
finns uppgifter om att barn dör i fängelserna. Det finns även uppgifter om

utomrättsliga avrättningar av barn enligt FN:s barnkommitté.
Trots vissa framsteg uppger Unicef att minst 21 procent av barnen under fem
år är undernärda. Oönskade tonårsgraviditeter är vanligt förekommande och
antalet hiv-smittade tonåringar har ökat. Mödradödligheten är hög bland
tonåringar och många tonåringar dör till följd av olagliga aborter. Minimiåldern
för att gifta sig är 14 år för kvinnor och 16 år för män.
Informationen om hur många barn som arbetar i Venezuela är otillräcklig och
FN:s barnkommitté har uttryckt oro över att barn i Venezuela uppges arbeta
under slavliknande förhållanden. Ett program för skydd av arbetande barn
finns och regeringen har tilldelat resurser för bekämpning av barnarbete.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter
Venezuela har en liten andel urfolk; cirka 316 000 av 26 miljoner invånare
uppdelade i 32 olika etniska grupper. Politiskt är urfolken dåligt organiserade
på grund av stor geografisk och etnisk spridning. Afrovenezuelanerna är en
annan minoritet, men informationen om denna grupps situation är bristfällig.
Urfolks och minoriteters rättigheter stärktes i konstitutionen från 1999 i vilken
den venezuelanska staten definieras som multietnisk och mångkulturell. Alla
etniska gruppers rätt till kulturarv, territorier, utbildning, språk, religion och
medicinsk praxis erkänns. Konstitutionen garanterar urfolken tre platser i
parlamentet. Vidare har ett särskilt rättssystem för att lösa tvister mellan urfolk
etablerats och en särskild ombudsman har tillsatts. Venezuela röstade ja till
antagandet av FN:s deklaration om urfolks rättigheter i september 2007.
Både urfolk och afrovenezuelaner diskrimineras i samhället. FN påtalade under
2007 att Venezuelas ansträngningar vad gäller skyddet av minoriteter och
urfolk är otillräckliga. Till exempel saknar många tillgång till grundläggande
hälsovård och dödligheten till följd av botliga sjukdomar bland urfolk är
fortsatt hög, liksom antalet dödsfall till följd av undernäring.

FN har uttryckt oro över hanteringen av urfolkens markrättigheter. Det
förekommer att mineralutvinning och olika infrastrukturprojekt inkräktar på
urfolkens nedärvda marker och orsakar kalhyggen och vattenföroreningar som
allvarligt hotar deras traditionella livsföring. Vid ett flertal tillfällen har grupper
drivit sin sak till domstol, eller med hjälp av OAS uppnått avtal med regeringen
om ersättning. Tvister om landrättigheter har resulterat i dödsfall.
Religionsfrihet garanteras enligt konstitutionen och respekteras överlag.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Homosexualitet är inte straffbelagt men det finns en utbredd diskriminering av
homosexuella och ett stort mörkertal av brott som riktats mot homo-,
bisexuella och transpersoner (HBT). I konstitutionen från 1999 förbjuds
diskriminering på grund av kön, men inte på grund av sexuell läggning.
FN:s tortyrkommitté har vid olika tillfällen kritiserat Venezuela för bristande
skydd av HBT-personer mot diskriminering och övergrepp. Fysisk misshandel
av öppet homosexuella förekommer, liksom uppsägningar på grund av sexuell
läggning. Transpersoner drabbas särskilt hårt.
Enligt företrädare för denna grupp har dock attityderna gentemot HBTpersoner
blivit mer positiva under de senaste åren och HBT-rörelsen i
Venezuela har blivit mer organiserad och starkare.
18. Flyktingars rättigheter
Den väpnade konflikten i Colombia har som följd att många colombianska
flyktingar söker skydd i Venezuela. Säkerhetsläget vid den colombianska
gränsen har försämrats enligt UNHCR, och flera flyktingar rapporteras ha
dödats och/eller försvunnit. Den största delen av flyktingarna stannar i
gränslandet eller lever i slumområden i Caracas och andra städers utkanter.
Majoriteten av flyktingarna lever under mycket fattiga förhållanden. Kvinnor
och barn är särskilt utsatta och lider av utbrett våld och osäkerhet.
Flyktingar har rätt till gratis hälso- och sjukvård, men på grund av att vården på

flera håll är bristfällig och svårtillgänglig finns inte möjligheten för alla.
Minderåriga har rätt att gå i statliga skolor oavsett juridisk status, men de som
inte har dokument kan inte få studieintyg och därför inte dra full nytta av sin
utbildning. Asylsökande har inte rätt att arbeta i landet och flertalet arbetar
inom den informella sektorn.
I januari 2007 fanns totalt 719 flyktingar som erhållit asyl i Venezuela. Antalet
asylsökande under 2006 uppgick enligt UNHCR till 7 754 personer. UNHCR
uppskattar att över 200 000 flyktingar i behov av skydd befinner sig i
Venezuela och totalt beräknar staten att mellan en och två miljoner
colombianer befinner sig illegalt i landet. Många flyktingar undviker att ge sig
tillkänna på grund av rädsla och okunskap om sina rättigheter.
Asylprocessen är långsam och ineffektiv och migrationskontoren är
svårtillgängliga för många. Då många saknar dokument under den långa väntan
på asyl och temporära id-kort utsätts de för bland annat godtyckligt
frihetsberövande, deportering samt för militär- och polisbrutalitet. Det höga
antal kidnappningar och oroligheter i gränslandet har medfört hårdare tag mot
flyktingar som misstänkt ha haft samröre med colombiansk gerilla eller
paramilitär, liksom gentemot fackföreningsaktiva.
Det finns inga säkra uppgifter om hur många flyktingar som varje dag
deporteras vid gränsen till Colombia. Många av de som deporteras är i behov
av humanitär hjälp, men tvingas återvända till osäkra förhållanden i Colombia.
Även personer från venezuelanska urfolksgrupper deporteras enligt PROVEA
till Colombia eftersom de inte alltid har venezuelanska id-kort.
Internflyktingar förekommer i Venezuela. Oftast handlar det om personer som
drabbas av övergrepp från de illegala väpnade grupperna i Colombia som
ibland verkar över gränsen. Många venezuelaner lämnar landet, främst på
grund av motvilja mot Chávez politik, och medierna rapporterar att över 2 000
venezuelaner har erhållit asyl i USA. Ett ökat intresse för information om
asylprocessen utomlands har noterats av UNHCR.

19. Funktionshindrades rättigheter
I mars 2007 antogs en lag om funktionshindrade och det finns ett nationellt
råd för personer med funktionshinder. Statistik om hur många
funktionshindrade som lever i Venezuela saknas, men enligt UNESCO rör det
sig om 2,6 miljoner personer. Trots det formella skyddet diskrimineras
funktionshindrade inom olika sektorer såsom utbildningsområdet, hälsovården
och på arbetsmarknaden.
Diskriminering vid anställning är förbjudet enligt lag. Den nya lagen för
personer med funktionshinder innehåller bestämmelser om kvotering av
funktionshindrade inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Enligt
lagen ska alla företag och statliga enheter anställa minst fem procent
funktionshindrade. Tidigare kvoteringslagar har inte efterlevts.
Det finns specialanpassad skolutbildning för funktionshindrade barn från sex
års ålder i vissa delar av landet. Det är ovanligt att funktionshindrade fortsätter
efter sjätte klass. FN:s kommitté för barnets rättigheter anser dock att
funktionshindrade barns villkor för att gå i skolan har förbättrats.

uppger att några av deras fältarbetare har utsatts för hot och att enskilda
organisationer som verkar vid gränsen till Colombia har anklagats för samröre
med illegala väpnade grupper. Regeringsrepresentanter har öppet visat
fientlighet mot människorättsförsvarare och refererat till dessa som
”statskuppskonspiratörer” och ”orosmakare”. Frivilligorganisationer har även
blivit kallade ”statsförädare” efter att ha mottagit internationell finansiering.
En undersökning genomförd av Vicaría de Derechos Humanos de Caracas under
2007 påvisar en klart negativ utveckling gällande garantierna för
människorättsorganisationers arbete och säkerhet. Sedan 2004 har antalet
attacker mot människorättsförsvarare ökat markant. Hot är den vanligaste
formen av attack. Mellan 1997 och 2007 har sex personer från
människorättsorganisationer mördats enligt rapporten. Samma utredning
hävdar att den venezuelanska staten ansvarar för 86,3 procent av attackerna
mot människorättsförsvarare.

Enligt uppskattningar är ungefär 90 procent av de funktionshindrade
arbetslösa. Rehabilitering och habilitering ska i princip vara tillgängligt för alla
som behöver det, men detta efterlevs inte i praktiken. Det finns ett antal
frivilligorganisationer som erbjuder service och hjälp till funktionshindrade.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Sverige har inget bilateralt stöd till Venezuela, men bidrar till UNHCR:s
verksamhet i landet och till Interamerikanska Institutet för mänskliga rättigheter
som bland annat ger stöd till lokala valövervakningsorganisationer och
ombudsmannainstitutionen. Sverige har också deltagit i EU:s
valövervakningsinsatser 2005 och 2006.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Relationen mellan staten och frivilligorganisationer som arbetar med mänskliga
rättigheter är komplicerad. Den venezuelanska regeringen uppvisar en mycket
defensiv attityd gentemot dessa organisationer och dialog mellan parterna är
sällsynt.

EU stödjer människorättsorganisationer i Venezuela och EU-kommissionen
har en delegation i landet. Projekten som får stöd av EU handlar bland annat
om hjälp till tortyroffer, flyktingar och utbildning av statstjänstemän i
mänskliga rättigheter. UNDP har kontor i Venezuela och arbetar bland annat
för att utbilda domare och offentliga åklagare i mänskliga rättigheter. UNHCR
arbetar för främjandet av flyktingars rättigheter i Venezuela

Under 2007 rapporterade flera människorättsorganisationer att ett antal
människorättsförsvarare blev hotade och attackerade. Flera organisationer
upplever ett klimat av förföljelse och intolerans från statens sida. UNHCR

Mänskliga rättigheter i Trinidad och
Tobago 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Trinidad och Tobago är en parlamentarisk demokrati som styrs av en regering
ledd av en premiärminister och en lagstiftande församling med två kamrar.
Folkmängden uppgår till 1,3 miljoner invånare medan BNP per capita motsvarar
cirka 17 000 US-dollar. Vid parlamentsvalet i november 2007 vann
regeringspartiet Folkets Nationella Rörelse under ledning av premiärministern
Patrick Manning en övertygande seger genom att erövra 26 av den folkvalda
församlingens 41 mandat. Oberoende internationella observatörer har betecknat
valet som fritt och rättvist.
Det kvarstår problem vad gäller respekten för mänskliga rättigheter (MR).
Förhållandena i fängelserna är undermåliga. Rättsväsendet är påfallande
ineffektivt. Våld mot kvinnor och otillräckligt stöd för utsatta grupper, inklusive
barn, är allvarliga problem. Dödsstraffet har fått ökad aktualitet genom att
opinionsstödet vuxit starkt i takt med den tilltagande vålds- och
narkotikabrottsligheten. Närmare 1000 personer har mördats av kriminella ligor
under de senaste åren. Det rapporteras om polisvåld som lett till dödsfall vid
gripanden.
Den allmänna uppfattningen är att korruptionen inom statsförvaltningen är
omfattande och att ledande politiker ofta är inblandade i korruptionsaffärer.
De civila myndigheterna upprätthåller en effektiv kontroll över
säkerhetsstyrkorna.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna
om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Trinidad och Tobago har ratificerat följande centrala konventioner
avseende mänskliga rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa protokollet
om enskild klagorätt men inte det fakultativa protokollet om avskaffandet av
dödsstraffet
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW) men inte det fakultativa protokollet om individuell klagorätt
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC)
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees,
samt det tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Enligt samstämmiga uppgifter har, av statsmakten sanktionerade politiska mord
eller avrättningar, inte förekommit under året. Författningen förbjuder tortyr och
annan inhuman behandling. Det förekommer dock rapporter om att häktade
personer och interner ofta utsätts för förnedrande behandling och fysisk
misshandel. Under de senaste tre åren har kidnappningar varit ett stort problem.
Det råder en allmän uppfattning om att korrumperade poliser medverkat i sådana
operationer. Spöstraff utdöms enligt 1999 års lag för allvarliga överfall, våldtäkt
samt stöld under hot om våld.

Landets fängelser är överbelastade med svåra förhållandena.. I Port of Spain har
ett nytt fängelse nyligen tagits i bruk vilket har minskat platsbristen något.
Regeringen ger oberoende organisationer rätt att besöka fängelserna.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Lagen föreskriver ett oberoende rättssystem, vilket dock i praktiken fungerar
ineffektivt.

4. Dödsstraff
Trinidad och Tobago tillämpar dödstraff och antalet dödsdömda är för
närvarande relativt stort. En del av dessa personer har dock fått sina dödsstraff
omvandlade till fängelsestraff. De flesta hade då suttit mer än fem år i dödscell.
Ett uppehåll (de facto moratorium) beträffande avrättning av kvinnor har hittills
upprätthållits. Dödsdomar avkunnas, enligt Amnesty International, i en
alarmerande snabb takt. Inga dödsdomar har dock verkställts sedan 1999 när tio
män avrättades genom hängning.

Trinidad och Tobago har anslutit sig till men ännu inte ratificerat konventionen
om upprättandet av en karibisk högsta domstol, som har sitt säte i Port of Spain
och invigdes i april 2005.

Trinidad och Tobago har, efter beslut den 26 maj 1998, frånträtt den interamerikanska konventionen om mänskliga rättigheter med ikraftträdande från och
med den 27 maj 1999. Trinidad och Tobago följde Jamaicas exempel att
frånträda det första fakultativa protokollet till konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter (ICCPR). Samtidigt deponerades ett instrument om nytt
tillträde till protokollet med reservationen för att kommittén inte skulle ha
kompetens i fall som gäller dödsstraff.
Regeringens åtgärder utlöstes av att brittiska rådets rättsnämnd (högsta
rättsinstans för Trinidad och Tobago) fastställt att om en dödsdömd inte avrättats
inom fem år efter doms avkunnande utgör detta i sig ett grymt och omänskligt
straff som bryter mot konstitutionen. För att hålla sig inom femårsgränsen har
regeringen numera fastställt korta tidsgränser för överklaganden till domstolar
eller instanser för mänskliga rättigheter. EU har regelmässigt företagit
uppvaktningar i Trinidad och Tobago till förmån för enskilda dödsdömda.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden. Förekomst av
politiska fångar har inte rapporterats.

7. Straffrihet
Straffrihet förekommer avseende polisvåld (se även under punkt 3).
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Konstitutionen garanterar yttrande- och tryckfrihet och regeringen respekterar i
princip dessa rättigheter. Detsamma gäller i stort sett för församlings- och
religionsfrihet. Regeringen begränsar emellertid antalet utländska missionärer till
30 personer per samfund. Missionärer tillåts verka i landet i högst tre år men kan
återvända för en ny treårsperiod efter ett års frånvaro.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen ger medborgarna allmän rösträtt till periodiskt återkommande fria val.
Det senaste nationella valet ägde rum i november 2007 och betecknas av
oberoende internationella valobservatörer som fritt och rättvist. Det råder en
strikt etnisk uppdelning inom politiken. Regeringspartiet Folkets Nationella
Rörelse stöds främst av afro-trinidadier medan oppositionspartiet Förenade
Nationella Kongressen i första hand stöds av indo-trinidadier. I den nya
regeringen ingår åtta kvinnor.
Korruptionsanklagelser riktas frekvent mot ledande politiker.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Lagen ger arbetstagare rätt att organisera sig fackligt. Nästan en tredjedel av alla
arbetstagare är fackligt anslutna i 25 olika fackförbund. Samtliga
fackföreningarna är oberoende i förhållande till regeringen och de politiska

partierna förutom sockerarbetarna, som traditionellt är allierade med
oppositionspartiet Förenade Nationella Kongressen.
Lagen ger arbetstagare rätt att strejka. Denna rätt har dock inte arbetstagare i så
kallad samhällsviktig verksamhet, som till exempel poliser och lärare.
Internationella arbetsorganisationen (ILO) har kritiserat definitionen av
samhällsviktig verksamhet för att vara alltför omfattande och uppmanat 5
regeringen att begränsa den. Regeringen har hittills inte tillmötesgått ILO:s krav.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Landets hälso- och sjukvård fungerar relativt väl och är av god kvalitet.
Arbetsplatserna inspekteras regelbundet för att tillse att de uppfyller fastställda
normer. Det finns emellertid fackliga krav på att reglerna bör skärpas för att
skydda arbetstagarna mot hälso- och skaderisker.
12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri till 12 års ålder.
Utbildningsministeriet uppger att närmare 90 procent av alla barn i skolåldern
deltar i undervisningen. Den offentliga utbildningen sträcker sig till 20 års ålder.
Samtliga skolbarn har rätt till fri hälsovård.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Trinidad och Tobago är det resursrikaste av de karibiska länderna genom sina
omfattande tillgångar av olja och naturgas. Folkmängden är ca 1,3 miljoner
invånare medan BNP per capita uppgår till cirka 17 000 US-dollar. Landet
hamnar på 59:e plats av 177 länder i FN:s välfärdsindex (HDI).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor är ett vanligt förekommande och ett allvarligt problem. Mord,
våldtäkter och andra våldsbrott mot kvinnor har ökat under senare år.
Hustrumisshandel anmäls i de flesta fall inte. Kvinnorättsorganisationer hävdar
att närmare en fjärdedel av samtliga kvinnor utsatts för övergrepp. Media har

ökat uppmärksamheten om våld mot kvinnor i hemmet, vilket har lett till att
detta problem inte längre betraktas som uteslutande en privat angelägenhet.
Genom lagstiftning har polisen fått ökade befogenheter att ingripa mot våld i
hemmet. Våldtäkt skall bestraffas med livstids fängelse men domstolarna
utdömer ofta lindrigare straff. Prostitution är olaglig men förekommer i stor
omfattning. Sexuellt ofredande på arbetsplatser utgör ett problem. Kvinnor
diskrimineras på den privata arbetsmarknaden, främst inom jordbruket.
15. Barnets rättigheter 6
Trinidad och Tobago har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter.
Övergrepp mot barn är emellertid ett fortsatt problem även om de barnavårdande
myndigheterna med alltför begränsade resurser gör sitt bästa för att råda bot på
situationen. Lagen förbjuder inte specifikt barn- och tvångsarbete. Inga officiella
rapporter om barnarbete förekommer .Gatubarn finns i begränsad omfattning.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Författningen förbjuder diskriminering som grundas på ras, kön, hudfärg, etnisk
härkomst, religion eller politisk uppfattning.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuellt umgänge mellan personer av samma kön är olagligt i Trinidad och
Tobago och diskriminering av homo- bi- och transsexuella förekommer.
18 Flyktingars rättigheter
Trinidad och Tobago har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention jämte 1967
års protokoll. Regeringen har emellertid inte följt upp detta genom att besluta om
en nationell lagstiftning för att leva upp till konventionens förpliktelser. Ett nära
samarbete med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och andra humanitära
organisationer för att bistå flyktingar och asylsökanden sker fortlöpande.
Regeringen ger inget tillfälligt skydd till person som inte uppfyller kraven på
flyktingstatus.

19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen lagstiftning som förbjuder diskriminering av personer med
funktionshinder och sådan diskriminering rapporteras förekomma. Offentliga
byggnadsarbeten tar inte hänsyn till funktionshindrades situation och behov. Det
nationella biblioteket utgör dock ett föredöme när det gäller
handikappanpassning.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett antal organisationer för mänskliga rättigheter driver öppet verksamhet i
landet utan inskränkningar från myndigheternas sida. Regeringstjänstemän är i 7
allmänhet samarbetsvilliga och lyhörda för gruppernas synpunkter. En oberoende
ombudsman undersöker klagomål rörande respekten för mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Information om internationella insatser saknas

Karibien.

Mänskliga rättigheter i Kuba 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Kuba är en auktoritärt styrd enpartistat. I egenskap av stats- och regeringschef,
överbefälhavare samt förstesekreterare i kommunistpartiet har president Fidel
Castro utövat personlig kontroll över den kubanska staten. Yttrandefrihet,
tryckfrihet och föreningsfrihet saknas. Rättsväsendet är inte oberoende av
statsmakterna.
Den 31 juli 2006 tillkännagavs att Fidel Castro genomgått en komplicerad
operation och att hans yngre bror Raúl Castro temporärt övertagit alla hans
ledande funktioner. Det är i dagsläget oklart huruvida denna nya situation
kommer att leda till några förändringar vad gäller situationen för mänskliga
rättigheter (MR) i landet. De flesta bedömare anser att människorättsläget i
grunden är fortsatt allvarligt under 2007. Godtyckliga förhör, kortvariga
frihetsberövanden och trakasserier från myndigheternas sida gentemot
dissidenter är alltjämt vanligt förekommande.
Antalet politiska fångar uppgår enligt människorättsorganisationen Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) för
närvarande till 240 personer Amnesty International hade i juli 2007 73
personer på sin lista över samvetsfångar i fängelse i Kuba, det vill säga
personer som fängslats på grundval av att ha uttryckt sina åsikter, men som
aldrig varken förespråkat eller använt våld.
Situationen i landets fängelser är mycket påfrestande för de fängslade, särskilt
för de politiska fångarna. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har
haft en särskild representant för Kuba, Christine Chanet. I en rapport
publicerad 2006 beskrev hon situationen för de politiska fångarna. Tillgången
till livsmedel beskrevs som bristfällig, hygienen undermålig och den medicinska
vården var antingen obefintlig eller felaktig.

Det förekommer att ungdomar som inte anses vara lojala med revolutionens
ideal döms för "farlighet", vilket enligt den kubanska strafflagen kan ge upp till
fyra års fängelse. Det händer även att dissidenter, oberoende journalister och
människorättsförsvarare arresteras och döms för "farlighet".
I jämförelse med övriga länder i Latinamerika har Kuba kommit relativt långt
vad gäller områden som sjukvård och utbildning.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Kuba har ratificerat följande centrala konventioner avseende mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD.)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering av
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW). Det fakultativa protokollet om enskild klagorätt har
endast undertecknats.
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), dock inte
tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr.
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
CRC). Även tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution
och
− barnpornografi har ratificerats. Tilläggsprotokollet om barn i väpnade
− konflikter har dock endast undertecknats.
Kuba ligger över lag efter vad gäller rapporteringen till kommittéerna som är
bundna till respektive konvention. Senaste rapporten till kommittén för CERD
skedde 1997, CEDAW 2005, CAT 1996 och CRC 1995. För tilläggsprotokollet
till CRC om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi hade i
december 2007 ingen rapport lämnats till kommittén.
Kuba har inte undertecknat eller ratificerat vare sig FN:s konvention om

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) eller FN:s konvention om
medborgerliga och politiska rättigheter, International Covenant on Civil and
Political Rights(ICCPR). Kuba har dock meddelat att man avser att under första
kvartalet 2008 underteckna dessa konventioner. Som en följd av en resolution
antagen 1962 i Organisation of American States (OAS) är Kuba uteslutet från
medlemskap i organisationen.
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters särskilda representant för
Kuba fram till 2006, Christine Chanet, försökte ett flertal gånger få till stånd en
dialog med den kubanska regimen utan att lyckas. I Chanets ovannämnda
rapport från januari 2006 konstaterar hon att positiva aspekter finns på Kuba
vad gäller satsningar på utbildning och hälsovård, men hon uttrycker samtidigt
oro över förekomsten av brott mot politiska och medborgerliga rättigheter,
godtyckliga fängslanden och situationen för de politiska fångarna.
Kuba valdes i maj 2006 in i FN:s nybildade råd för mänskliga rättigheter och
har sedan dess lyckats bli undantaget från granskning av en särskild
representant. Under november 2007 besökte FN:s specialrapportör för rätten
till mat Kuba.. Specialrapportörens rapport förväntas publiceras någon gång
under våren 2008. I december 2007 förklarade den kubanske utrikesministern
Filipe Pérez Roque att Kuba kan tänka sig att från och med 2009 öppna landet
för ytterligare någon specialrapportör.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga rapporter av trovärdig karaktär beträffande utomrättsliga avrättningar eller
försvinnanden föreligger under 2007. Övervåld av polisen rapporteras om i
olika sammanhang.
Tortyr är inte kriminaliserat i lag. Det finns inga rapporter om systematisk
tortyr, men i synnerhet politiska fångar vittnar om bland annat psykiska
övergrepp från fängelsepersonal och medfångar. FN-kommittén mot tortyr
underströk redan 1997 vikten av att Kuba kriminaliserar tortyr. Kommittén har

även betonat att landet borde etablera en procedur för att behandla enskilda
anmälningar om tortyr.
Enligt senaste rapporten från United Nations Development Programme
(UNDP) är antalet fångar i landet 55 000. Därmed hamnar Kuba i relativa
termer på sjätte plats bland världens länder över antalet fängslade invånare.
Andra uppgifter pekar på en klart högre siffra. Kuba tillåter inte Internationella
Röda korset (ICRC) eller andra oberoende organisationer att besöka
fängelserna.
Villkoren på anstalterna avseende hygien, kost och utrymme samt tillgång till
mediciner och vård anses vara av undermålig kvalitet. De här
missförhållandena uppmärksammades även i en rapport publicerad 2006 av
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheters särskilda representant för
Kuba (Chanet). De politiska fångarna är särskilt utsatta.
Trovärdiga vittnesmål tyder på att politiska fångar diskrimineras, exempelvis
genom att mat- och vattenransoner ställs in och besök skjuts upp. Enligt
anhöriga tillgodoses politiska fångars medicinska behov i mindre utsträckning
än övriga fångars. Politiska fångar får i regel endast ta emot ett besök per
kvartal och placeras ofta i anstalter som ligger mycket långt bort från
hemorten, vilket ytterligare försvårar anhörigbesök. Human Rights Watch har i
rapporter vittnat om fall där fängelsevakter och medfångar fysiskt misshandlat
politiska fångar. Politiska fångar har genomfört hungerstrejker i protest mot de
svåra förhållandena i fängelserna. Under 2007 utbröt oroligheter på en anstalt
varvid flera fångar dödades.
4. Dödsstraff
Den kubanska strafflagen föreskriver att domstolarna kan utdöma dödsstraff
vid en rad olika brott, exempelvis:
- brott mot statens inre och yttre säkerhet
- mord
- våldtäkt
- narkotikabrott

Enligt strafflagen kan dödsstraff inte utdömas till personer under 20 år eller till
gravida. Dödsstraff överklagas automatiskt och måste fastställas av högsta
domstolen och det så kallade statsrådet. Det saknas offentlig statistik över
dödsdomar och genomförda avrättningar. Enligt uppgifter från Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) satt
dock fler än 40 personer i fängelse dömda till döden i slutet av 2007.
Under 2003 bröt regimen det uppehåll (de facto moratorium) för dödsstraffets
verkställande som rått sedan mitten av år 2000. I april 2003 avrättades tre
båtkapare efter att ha dömts i summariska rättegångar. De facto moratoriet
tillämpas fortsatt sedan 2003. Ingen dödsdom har utmätts efter ett mål i
samband med ett försök till en flygplanskapning 2007, under vilket
gärningsmännen dödade två personer.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Omfattande kränkningar av den personliga friheten äger rum. Den kubanska
konstitutionen garanterar grundläggande fri- och rättigheter, men artikel 62 i
konstitutionen anger att dessa inte kan utövas om de går emot den socialistiska
staten och dess mål.

huset. Ibland stängs el och telefon av i samband med trakasserierna. Vid ett
flertal tillfällen har offren misshandlats och hotats till livet. Polis och
säkerhetstjänst är ofta passiva åskådare vid den här typen av händelser och det
händer även att de hotar offren med fängelse om de rapporterar om vad som
hänt. Det senaste exemplet var ett svar på en demonstration den 9 december
2007 genomförd av Damas de Blanco (se vidare under 9). Under
demonstrationen blev en medlem ur Damas de Blanco slagen i huvudet.
Samtliga deltagare blev utsatta för hånfulla yttranden. Dessa så kallade "actos
de repudios" (fritt översatt: organiserade trakasserier) har enligt flera bedömare
dock generellt minskat något i omfattning det senaste året.
Rörelsefriheten är begränsad för både inrikes- och utrikesresor. En lag från
1997 begränsar den interna migrationen till Havanna och åberopas för att
avhysa illegalt inflyttade personer. Vid resor utomlands måste kubanerna betala
dyra statliga tillstånd för att få tillstånd till utresa och återvändande. Läkare har
mycket svårt att få utresetillstånd, då de måste ansöka om ett särskilt tillstånd
hos hälsoministeriet för att lämna landet. Detta gäller även de läkare som har
dubbelt medborgarskap och de som är gifta med utländska medborgare.
Systemkritiker beviljas, med några få undantag, inte utresetillstånd.

Oliktänkande trakasseras och motarbetas på olika sätt, bland annat genom
politiskt motiverade fängelsestraff, tillfälliga frihetsberövanden, hemfridsbrott,
avskedanden, vräkningar och förtal. Enligt trovärdiga rapporter har det
förekommit ett flertal tillfälliga frihetsberövanden under 2007 där personer
förhörts och kvarhållits av polisen en kortare tid för att sedan släppas fria utan
åtal.

Vissa områden, exempelvis turistanläggningar och flera av de bästa stränderna,
är reserverade för utländska turister, vilket strider mot Kubas konstitution
(artikel 43 kapitel VI som stadgar om bl.a. tillträde till offentliga platser) Polisen
avvisar kubaner från dessa platser efter identitetskontroll. Bättre
serviceinrättningar och hotell riktar sig endast till utlänningar. Inköp av bilar,
motorcyklar och båtar är strikt reglerade och grundas ej på köpkraft.

Hem och korrespondens ska enligt lag inte kränkas, men i praktiken sker detta
systematiskt. Kvarterskommittéer och fackförbund övervakar bostäder och
arbetsplatser. De medborgare som bedöms brista i lojalitet mot regimen
riskerar att mista arbeten och bostäder.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Rättsväsendet är inte oberoende och rättssäkerheten betraktas som låg. Lagen
innehåller svepande brottsrubriceringar som exempelvis ”farlighet” och
”spridande av fientlig propaganda”.

Det förekommer att regimen organiserar folkmassor mot oliktänkande för att
på det sättet hindra dem att genomföra sammankomster. Det börjar ofta med
att en folkmassa omringar ett hus, skanderar slagord och kastar föremål mot

Enligt konstitutionen ska domstolarna vara oberoende. Samtidigt lyder de
under statsrådet och nationalförsamlingen som utser domare. Det finns
kommunala och provinsiella domstolar, inklusive civilrättsliga, samt en högsta

domstol. Det finns även militärdomstolar som i vissa fall dömer civila åtalade
för ”kontrarevolutionära brott”.
Frihetsberövande under kortare perioder förekommer utan att den anhållne
delgetts misstanke om något brott. De flesta rättegångar – som är öppna för
allmänheten om de inte anses röra rikets säkerhet - avklaras på en dag.
Straffbarhetsåldern är 16 år.
Den kubanska lagen garanterar rätt till offentlig försvarare, vilka samtliga ingår
i det statskontrollerade advokatsamfundet. Enligt uppgift har
försvarsadvokater ibland svårt att få tillgång till adekvat underlag samt
tillräcklig tid med den åtalade. Åklagaren har rätt att kalla ”karaktärsvittnen” i
form av så kallade CDR- representanter (personer ur de revolutionära
kvarterskommittéerna som bl.a. har till uppgift att kontrollera och rapportera
om enskilda personers vandel). Rättssäkerheten är speciellt undermålig för
oliktänkande.
En markant ökning av antalet politiska fångar kunde noteras våren 2003, då 75
oliktänkande dömdes till mycket långa fängelsestraff för brott mot statens
säkerhet och samröre med USA. Rättegångarna skedde i grupp och kunde inte
uppvisa ett minimum av rättssäkerhet. I december 2007 satt 59 fortfarande
kvar i kubanska fängelser. Övriga fullgör av hälsoskäl sina straff i husarrest.
Antalet politiska fångar uppgick i december 2007 enligt Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) till 240 personer.
Amnesty International hade i juli 2007 73 personer på sin lista över
samvetsfångar i fängelse i Kuba, det vill säga personer som fängslats endast på
grundval av att ha uttryckt åsikter, utan att vare sig ha förespråkat eller använt
våld.
Artikel 72 i den kubanska strafflagen (Lag 62/87) stadgar att "en person kan
anses vara farlig då det är troligt att denne ska begå brott, på grund av att
vederbörande genom sitt uppförande tydligt går emot normerna för den
socialistiska moralen". Artikel 75.1 i samma lag stadgar att en polis kan utfärda

en varning för "farlighet". En varning kan även utfärdas för samröre med en
"farlig person". En person som har fått en eller flera varningar kan dömas för
"farlighet" till upp till fyra års fängelse.
Det förekommer att framförallt ungdomar, som på grund av sitt levnadssätt
inte anses vara lojala med revolutionen, döms för "farlighet". En stor del av de
ungdomar som döms är enligt inhemska bedömare av afrokubanskt ursprung.
Uppgifter från Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional (CCDHRN) gör gällande att cirka 5 000 personer kan sitta fängslade
dömda för "farlighet" i Kuba. Även dissidenter, oberoende journalister, och
människorättsförsvarare arresteras och döms enligt denna paragraf i den
kubanska strafflagen. Politiskt aktiva kan även dömas för ”deltagande i olovlig
förening”, ”förakt mot överhögheten”, ”olaglig tryckning” eller
”upproriskhet”.
Det finns inga ombudsmannainstitutioner dit enskilda personer kan vända sig
vid överträdelser mot de mänskliga rättigheterna.
7. Straffrihet
Kränkningar av individers rättigheter sker i stor utsträckning i enlighet med
landets konstitution och gällande lagar, varför många av de övergrepp av
medborgarnas mänskliga rättigheter som sker är lagliga på ett nationellt plan.
Kuba förnekar därför rutinmässigt kränkningar av individers medborgerliga
och politiska rättigheter och underlåter att utreda denna typ av brott.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Det finns ingen yttrandefrihet i Kuba. Alla massmedier ägs och kontrolleras av
staten. Kommunistpartiorganet Granma är den viktigaste av de två enda
existerande nationella dagstidningarna. Normalt brukar regimen inte rapportera
om oppositionella. De senaste åren har man dock svartmålat ledande
oliktänkande i radio, TV, tidningar och böcker och de anklagade har inte givits
möjlighet att gå i svaromål. Oberoende internationella tidskrifter tillåts inte till
försäljning i Kuba.

I Raúl Castros tal till nationen den 26 juli 2007 uppmanades kubanerna till en
debatt på gräsrotsnivå kring en begränsad del av de rådande problemen i det
kubanska samhället. Områden som tidigare ansetts omöjliga att kritisera på
grund av deras koppling till staten blev därmed tillgängliga för kritik. Sedan
talet hölls har artiklar kunnat läsas i kubanska tidningar, vilka riktat skarp kritik
mot eller på annat sätt uppmärksammat problem inom jordbruks-, transport-,
sjukvårds-, och utbildningssektorerna.
Vid fredliga demonstrationer, organiserade av nationella
människorättsorganisationer, sker ofta massarresteringar utförda av
myndigheterna. Enligt uppgifter delges de anhållna sällan misstanke om något
brott, utan släpps fria efter något dygn i arrest.
Organisationen Reportrar utan gränser granskade i oktober 2006 möjligheten
att använda Internet i Kuba i rapporten Internet i Kuba – ett kontrollerat nät. Av
rapporten framgår att endast två procent av kubanerna har tillgång till Internet,
en siffra som av bedömare dock anses innehålla ett stort mörkertal, då många
kubaner skaffar sig Internetåtkomst på omvägar och Internetkonton delas
mellan flera användare.
Redan 1996 tillkom en förordning som stadgar att Internet inte får användas "i
strid med de moraliska principerna för det kubanska samhället och dess lagar".
Många kubaner saknar en egen telefonledning. Inköp av datorer och modem
för uppkoppling är strikt reglerat och utrustningen säljs i särskilda statliga
affärer, där endast personer med specialtillstånd kan handla. Det finns statliga
Internetcenter där kubaner kan använda två tjänster: en "nationell" och en
"internationell". Den nationella kostar 1, 20 euro per timme och där ingår
endast e-post. Den internationella kostar 4 Euro per timme (cirka 30 procent
av en kubansk medellön) och med den får man tillgång till Internet. För att
använda tjänsterna måste man legitimera och registrera sig. I allmänhet har
studenter vid de kubanska universiteten i de större städerna tillgång till
Internet.
Den oberoende journalisten Guillermo Fariñas hungerstrejkade i sju månader

under 2006 i protest mot myndigheternas begränsningar av tillgången till
Internet.
Försäljning och användande av all övrig kommunikationsutrustning mobiltelefoner, parabolantenner, kopiatorer, datorskrivare med mera - är strikt
reglerad. Trots dessa begränsningar ökar den illegala spridningen av sådana
produkter, varför den kubanska allmänheten idag generellt sett är bättre
informerad än för fem år sedan. Illegala parabolantenner beslagtas av
myndigheterna.
Radiosändningar från USA störs av myndigheterna. Oberoende journalister
betraktas av regimen som dissidenter och är föremål för olika former av
trakasserier. Organisationen Reportrar utan gränser hade i juli 2007 25
personer på sin lista över fängslade journalister i Kuba, vilket gör Kuba till det
land efter Kina som i absoluta tal har flest fängslade journalister i världen.
Även de utländska journalisterna tvingas till självcensur för att kunna fortsätta
verka i landet.
Någon föreningsfrihet finns inte i Kuba. Medlemskap i fristående illegala
partier, fackföreningar eller skrån kan bestraffas. Inga från staten oberoende
grupper har - trots upprepade försök - beviljats legal status. Möten och
aktiviteter saboteras av regimen, bland annat genom tillfälliga
frihetsberövanden och infiltration. Regimens massorganisationer organiserar
officiellt flertalet kubaner och mobiliserar ofta stora folkmassor att närvara vid
manifestationer.
Konstitutionen garanterar sedan 1992 religionsfrihet, men religiösa och sociala
aktiviteter begränsas på olika sätt av myndigheterna. Andelen av befolkningen
som är kyrkligt engagerad har ökat markant sedan början av 1990-talet. Den
katolska kyrkan tillåts, med vissa begränsningar, hålla processioner i samband
med religiösa högtider samt bedriva visst socialt arbete. De senaste åren har
utländska präster beviljats uppehållstillstånd. Kyrkan har även fått tillstånd att
bygga ett nytt prästseminarium. Evangeliska samfund har till synes större
handlingsfrihet. År 2007 beslutade myndigheterna om införande av två veckors

ledighet i samband med julen, den första julledigheten i Kuba sedan
revolutionen. Den afrokubanska religionen är av tradition stark i Kuba.
Den kubanska lagen ger omfattande utrymme åt att slå ned på samhällelig
kritik även i kulturella sammanhang. En begränsad del samhällskritiska
teaterföreställningar, konst, litteratur och filmer tolereras dock i praktiken av
myndigheterna. Under det senaste året har fler personer aktiva i kulturella
evenemang beviljats utresetillstånd i arbetet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Kuba är en auktoritärt styrd enpartistat. Artikel 5 i den kubanska
konstitutionen föreskriver att kommunistpartiet är den högsta ledande kraften
inom samhälle och stat. Kommunistpartiet skall organisera och vägleda den
gemensamma ansträngningen att bygga socialismen, liksom utvecklingen mot
ett kommunistiskt samhälle.
Kommunistpartiet är det enda legala partiet och har i praktiken monopol på
den beslutsfattande makten. Slutna personval av givna kandidater arrangeras på
lokal, regional och nationell nivå. Utöver kommunistpartiet kan till staten
kopplade massorganisationer föra fram kandidater till valen. Eftersom
kommunistpartiet i praktiken styr alla organisationer så saknas det dock
alternativ, men regimen vidhåller att systemet är en ”folkets demokrati” med
brett deltagande. Val till nationalförsamlingen äger rum vart femte år. Nästa val
äger rum i början av 2008. Valdeltagandet rapporteras vara mycket högt, men
folkets engagemang i valprocessen är svagt. Internationella valobservatörer
bjuds varken in eller accepteras.
Nationalförsamlingen är formellt sett landets högsta lagstiftande organ med ett
statsråd, vars ordförande, tillika statschef, utser ett ministerråd (motsvarande
regering). Stats- och ministerråden utövar den exekutiva makten.
Kommunistpartiet kontrollerar samtliga politiska institutioner, men
intervenerar inte alltid i deras verksamhet. Alla viktigare beslut fattas av
politbyrån. Centrala makthavare har en plattform både i politbyrå och statsråd,

många har även en militär bakgrund.
Den yttersta makten har varit koncentrerad till president Fidel Castro, som
sedan maktövertagandet 1959 i egenskap av stats- och regeringschef,
överbefälhavare samt förste sekreterare i kommunistpartiet utövat det
avgörande inflytandet i alla viktigare frågor. Inga viktiga beslut har fattats utan
hans samtycke. Den 31 juli 2006 tillkännagavs att Raúl Castro temporärt
övertagit Fidel Castros alla viktigare funktioner.
Den illegala demokratirörelsen växte betydligt under 1990-talet, men har
fortfarande begränsad politisk räckvidd och mycket låga medlemstal. En rad
mindre partier och grupper för mänskliga rättigheter finns, men de verkar
under stort tryck av myndigheterna. Som exempel kan nämnas Kubas
oberoende bibliotek, Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN), Movimiento Cristiano Liberación,
Partido Socialdemócrata, Partido Liberal Democratico de Cuba, Partido
Solidaridad Democratico, Corriente Socialista, Asamblea para promover la
Sociedad Civil, Damas de Blanco, Federación Latinoamericana de Mujeres
Rurales (FEMUR) samt Movimiento Cubanos Jóvenes por la Democracia
(MCJD).
Den demokratirörelse som har störst gräsrotsförankring är Varela-projektet
och "Todos Cubanos". Hittills har ledaren för Varela-projektet Oswaldo Payá
samlat in ungefär 25 000 namnunderskrifter till Kubas nationalförsamling, med
syfte att inom ramen för konstitutionen få till stånd förändringar i en
demokratisk riktning. I maj 2006 lanserade Oswaldo Payá dokumentet "Todos
Cubanos", som är ett alternativ till den nuvarande konstitutionen, i vilken de
grundläggande fri och rättigheterna respekteras. Under 2007 genomfördes en
namninsamling i regi av FEMUR (se ovan) som ledde till 5 000 underskrifter
med krav på införandet av en enda valuta. Vidare företogs i november 2007 en
namninsamling av studenter som avstängts från undervisning, som samlade
5 000 underskrifter för ett oberoende universitet i Kuba.
En rörelse som fått ökad synlighet är Damas de Blanco (damer i vitt) som

består av hustrur, systrar och mödrar till politiska fångar. De protesterar mot
hur de politiska fångarna behandlas och kräver deras frigivning. Damas de
Blanco fick 2005 Sacharovpriset och har även tilldelats flera andra priser för sin
kamp för ett frigivande av de politiska fångarna, exempelvis av Human Rights
First, av vilka de erhöll ett pris i oktober 2006.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Kuba har ratificerat sju av de åtta centrala ILO-konventionerna:
- Förbud mot tvångsarbete (konventionerna nr 29 och 105)
- Förbud mot barnarbete (konventionen nr 138 men ej nr 182)
- Icke-diskriminering i arbetslivet (konventionerna nr 100 och 111)
- Föreningsfrihet och förhandlingsrätt (konventionerna nr 97 och 98)
Staten är med få undantag den ende arbetsgivaren. Utländska företag kan inte
direktanställa utan måste anställa arbetskraft genom statsapparaten. Majoriteten
av kubanerna måste skaffa parallella sysselsättningar för att komplettera den
begränsade inkomsten som erhålls genom de statliga anställningarna.
Egenföretagande förekommer inom vissa av regimen angivna sektorer men är
mycket begränsat. De mest kända exemplen är små privata restauranger
(paladares) och familjehotell. Personal utanför familjen får inte anställas.
Olaglig företagsamhet, exempelvis i form av små bagerier och verkstäder utan
statligt tillstånd, är vanligt förekommande och myndigheterna tycks i praktiken
blunda för många av dessa verksamheter.
Officiella arbetstagarorganisationer söker mobilisera arbetskraften till stöd för
regimen. De fungerar inte som fackföreningar i egentlig mening, utan agerar
inom ramen för kommunistpartiet i syfte att uppnå produktionsmålen. Lagen
förbjuder strejker. Lönesättningen bestäms av staten utan föregående kollektiva
förhandlingar. Bonussystem har införts inom en del branscher för att höja
effektiviteten. Generellt sett betalas inte skäliga löner. Medellönen motsvarar
cirka tolv-femton USD per månad.

Fristående fackföreningar tillåts inte. Arbetstagare kan riskera att förlora
arbetet om de inte blir medlemmar av de officiella arbetsorganisationerna.
Personer som misslyckas i försök att lämna landet blir som regel avskedade
eller degraderade på arbetsplatsen.
Minimiåldern för arbete är 17 år, vilket i allmänhet respekteras. Gymnasie- och
universitetsstuderande förutsätts utöver sitt deltagande i undervisning även
delta i ”samhällstjänst”, företrädesvis i lantarbete.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Sjukvården inom landet stod officiellt för ca 10 procent av statens utgifter
2007.
Alla kubanska medborgare har rätt till fri vård och tillgången till läkare är
förhållandevis god, även om utplacering av kubansk sjukvårdspersonal till
Venezuela med flera länder försämrat sjukvårdservicen. I princip skall det
finnas en ”kvartersläkare”, dit invånare kan söka sig vid lättare åkommor. Vid
en jämförelse med andra utvecklingsländer fungerar sjukvården relativt väl,
men ibland råder allvarlig brist på medicin och utrustning. Det amerikanska
embargot försvårar Kubas uppköp av läkemedel och sjukvårdsutrustning på
den internationella marknaden.
Spädbarnsdödligheten är låg och anges till 6 dödsfall per 1 000 födda (UNDP
2005); dock har nativiteten gått ner ganska markant under senare år.
12. Rätten till utbildning
Utbildningssektorn stod officiellt för ca 16 procent av statens utgifter 2007.
Alla kubaner har lagstadgad rätt till fri utbildning, men det förekommer att
dissidenter relegeras eller förvägras utbildningsplatser. Grundskolan omfattar
nio års obligatorisk skolgång. Därefter erbjuds treåriga yrkesinriktade program
eller treåriga teoretiska inriktningar. Vuxna kubaner har oftast gått tolv år i
skola. Läskunnigheten anges av UNDP till 99,8 procent (2005).
Utbildningssystemet genomsyras av den kommunistiska ideologin. Eleverna

förutsätts medverka aktivt i olika politiska aktiviteter till stöd för revolutionen.
Under 2007 har UNESCO gjorts uppmärksamma på ett fall i vilket ett antal
studenter på kubanska universitet blivit relegerade, uppenbarligen på grund av
deras politiska åsikter. Vissa av de relegerade studenterna har föräldrar vilka av
regimen betraktas som dissidenter.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Den uttalade målsättningen för det kubanska ekonomiska och politiska
systemet är social rättvisa och jämlikhet. De strukturella bristerna i den
kubanska ekonomin (incitament, prisbildning med mera), i kombination med
USA:s embargo mot Kuba, försvårar emellertid en ekonomisk utveckling.
Uppdelningen av valutan i en konvertibel peso och en nationell peso har ökat
de sociala skillnaderna i Kuba. Kubaner med tillgång till peso convertible,
framförallt de som är anställda av utländska företag eller turistnäringen, och de
som mottar bidrag från släktingar i utlandet, åtnjuter en högre levnadsstandard
än genomsnittet. Personer inom säkerhetsapparaten tillhör de privilegierade.
Materiella skillnader återfinns mellan stads- och landsbygdsbefolkning, men de
är mindre än i övriga Latinamerika. De subventionerade livsmedel alla
medborgarna mottar varje månad genom ransoneringskort, tillsammans med
en genomsnittlig månadslön (motsvarande ca 12 - 15 USD) täcker inte
basbehoven i ett hushåll. Vissa nödvändiga produkter finns endast att tillgå i
statens "peso convertible-butiker", varför kubaner med ingen eller begränsad
tillgång till denna valuta lever under knappa förhållanden. Mot denna bakgrund
är stölder från arbetsplatser och svartabörshandel vanligt förekommande.
Kubanerna har i allmänhet tillgång till bostad, även om trångboddheten är
utbredd och bostädernas standard låg. Det återkommande orkanhotet är
därmed särskilt farligt. Ett okänt antal kubaner bor i statliga härbärgen, efter att
deras hus förstörts av naturkatastrofer eller bristande underhåll. Officiella
uppgifter visar att det under 2007 endast byggdes/renoverades 50 000 av
70 000 planerade bostäder. Situationen anges vara särskilt besvärlig i de östra
provinserna i Kuba. I september 2007 hade 40 procent av de planerade

nybyggandena alltjämt inte påbörjats. De låga lönerna möjliggör inget
utrymme för renoveringar.
Enligt FN:s Världslivsmedelsprogram importerar Kuba 80 procent av sitt
livsmedel, detta under en period med stigande världsmarknadspriser. Samtidigt
finns en hög outnyttjad potential i jordbruket.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor och män har enligt lag samma rättigheter. Principen om lika lön för
lika arbete oavsett kön iakttas på arbetsplatserna. Även i praktiken har framsteg
gjorts beträffande jämställdhet. Kvinnor är väl representerade inom många
yrken som traditionellt har varit mansdominerade. Samtidigt är kvinnor
överrepresenterade i lägre betalda yrken.
Kvinnor innehar i betydligt mindre utsträckning än män ledande politiska
positioner. 36 procent av sätena i parlamentet innehas av kvinnor (UNDP
2007). Situationen är dock bättre på lägre politiska nivåer och i förvaltningen.
Enligt officiell statistik från 2006 var 65 procent av de studerande vid kubanska
universitet kvinnor.
Våld mot kvinnor förekommer. I takt med den ökande turismen har
prostitutionen tilltagit, vilket myndigheterna försöker motverka. Dock
förefaller ansträngningarna ske med ett visst godtycke. Det finns en diskussion
om jämställdhet i det offentliga rummet.
FN: s kommitté för avskaffande av alla former av diskriminering mot kvinnor
underströk i sin rapport från 2006 Kubas framsteg på jämställdhetsområdet.
Kommittén uttryckte dock oro för den i Latinamerika utbredda machokulturens
fortsatta inslag i det kubanska samhället och uppmanade kubanska myndigheter
att fortsätta att bekämpa stereotypa attityder. Vidare underströks behovet av att
belysa och motverka sexuella trakasserier, liksom av att vidta åtgärder för att
motverka prostitution och förstå orsakerna till dess ökning.

Enligt kommitténs senaste rapport respekteras kvinnors reproduktiva
rättigheter i den kubanska lagen. Möjlighet till abort ges av kubanska
sjukvårdsinrättningarna utan kostnad fram till tionde veckan i graviditeten.
15. Barnets rättigheter
Utbildningsväsendet fungerar enligt FN:s barnfond UNICEF väl och
tillhandahåller obligatorisk fri skolgång med god kvalitet åt alla.
Utbildningssystemet genomsyras dock av den kommunistiska ideologin. Mot
bakgrund av den ekonomiska situationen är tillgången på undervisningsmaterial
emellertid bristfällig (läs mer under punkt 12). Ett av staten uttryckt mål är att
varje skola i landet ska ha tillgång till minst en dator samt TV för
undervisningssyften.
I gymnasieskolan, som främst bedrivs som internat, förutsätts eleverna ägna
viss tid åt ”samhällstjänst” varje år. Lantarbete är vanligast, men det kan även
röra sig om att delta i insektsbekämpning, socialt arbete med mera. Värnplikt
inträder vid 16 års ålder.
Barn har enligt UNICEF god tillgång till hälso- och sjukvård.
Sexualupplysningen är framträdande i samhället och ingår i myndigheternas
kampanj mot HIV/Aids. Barn under sju år tilldelas mjölkransoner.
Barnprostitution förekommer trots höga straff mot pedofili, inklusive införsel
och produktion av barnpornografi.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Trots lagstiftning på området förekommer alltjämt diskriminering på grund av
hudfärg, inte minst i ett regionalt perspektiv. Afrokubaner utgör en mycket stor
del av Kubas befolkning men är underrepresenterade i beslutsfattande positioner
i samhället. Det förekommer rapporter om att afrokubanska ungdomar i högre
grad är utsatta för trakasserier från polisen än andra (jämför under punkt 6.).

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuellt umgänge mellan personer av samma kön är inte olagligt på Kuba men
HBT- personer (homo-, bisexuella och transpersoner) utsattes för systematisk
repression under regimens första decennier. Det förekommer fortfarande
uppgifter om att HBT- personer trakasseras av polisen.
18. Flyktingars rättigheter
Kuba har inte tillträtt 1951 års flyktingkonvention. Den kubanska asylpolitiken
utgår från politisk och inte humanitär hänsyn. Konstitutionen medger asyl för
personer som kämpat för politiska mål i linje med regimens ideal. Medlemmar
av utländska politiska separatist- och vänsterrörelser har tidigare funnit en
fristad i Kuba, exempelvis den baskiska terroristorganisationen ETA.
Enligt uppgift har ca två miljoner kubaner lämnat Kuba sedan revolutionen
1959. Att lämna landet utan utresetillstånd är illegalt och kan leda till
fängelsestraff eller böter.
USA och Kuba samarbetar om migrationsfrågor och cirka 20 000 kubaner ska
enligt ett särskilt avtal kunna beviljas uppehållstillstånd i USA varje år. Det
finns dock uppgifter som tyder på att båda sidor försvårar den avtalade
migrationen. Många försöker även lämna Kuba illegalt. Människosmugglingen
mellan USA och Kuba har under senare år utvecklats och enligt vissa
bedömare ökat i antal, där Mexico i ökad utsträckning blivit ett transitland. De
kubaner som den amerikanska kustbevakningen träffar på i Floridasundet
återbördas av USA enligt överenskommelse till Kuba. Enligt amerikansk lag får
de kubaner som bokstavligen når amerikansk mark stanna i USA. Från oktober
2005 – november 2007 har ca 70 000 kubaner, vilka lämnat Kuba
legalt/illegalt, tagits emot i USA. Varje år emigrerar även ett stort antal kubaner
till Kanada och till länder inom EU.
19. Funktionshindrades rättigheter
De kubanska myndigheterna arbetar aktivt för att säkra en dräglig tillvaro för
de funktionshindrade. Det finns en ambition att integrera de funktionshindrade
i samhället. Däremot förekommer fortfarande diskriminering av de

funktionshindrade särskilt inom arbetslivet och utbildningsområdet.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer för mänskliga rättigheter ges inte legal status av
kubanska myndigheter och bedriver således sin verksamhet illegalt. Regimen
kan när som helst avbryta möten eller på annat sätt störa verksamheten - våld
kan emellanåt brukas. Regimen motsätter sig alla former av dialog med grupper
som kämpar för mänskliga rättigheter. Vissa grupper tolereras dock i praktiken,
medan andra motarbetas aktivt. Antalet illegala grupper för mänskliga
rättigheter har vuxit sedan 1990-talet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Vissa länder, däribland Sverige, stödjer internationella organisationer som
verkar för att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna i Kuba. Den enskilt
viktigaste insatsen har gällt stöd till Interamerikanska institutet för mänskliga
rättigheter (IIDH). IIDH:s Kuba-program omfattar bland annat
seminarieverksamhet om mänskliga rättigheter och möjlighet för kubaner att
delta i kursverksamhet i andra latinamerikanska länder.
EU:s gemensamma position avseende Kuba är att "ett fullständigt samarbete
med Kuba är beroende av en förbättring avseende de mänskliga rättigheterna
och rätten till politisk frihet". Denna position bekräftades på
utrikesministermötet i Bryssel i juni 2007. Spanien har valt att vid sidan av den
gemensamma EU-hållningen under 2007 inleda en bilateral dialog med Kuba
om bland annat de mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter i Jamaica 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Jamaica är en konstitutionell parlamentarisk demokrati med en folkmängd på
cirka 2,7 miljoner invånare. Oppositionspartiet Jamaicas arbetareparti(JLP)
vann en historisk seger vid parlamentsvalet den 3 september 2007 och bröt
därmed regeringspartiet Folkets nationella partis 18-åriga maktinnehav. JLPs
partiledare Bruce Golding blev ny premiärminister.
Det råder allvarliga brister i respekten för mänskliga rättigheter (MR) i Jamaica.
Samtidigt råder politisk pluralism och frihet på massmedieområdet; inte heller
förekommer rapporter om politiskt motiverade försvinnanden och politiska
fångar. Fyra parlamentsval i rad har genomförts under ordnade former. Denna
bild förmörkas emellertid av ett stort inslag av våld, mord och rättslöshet,
bland annat i form av omfattande polisbrutalitet och utomrättsliga
avrättningar av brottsmisstänkta. Förhållandena i fängelserna är undermåliga.
Häktade personer och intagna fångar utsätts enligt rapporter ofta för
misshandel. Straffrihet är vanligt för poliser som begår brott. Dödsstraff finns
på straffskalan, men har inte verkställts sedan 1988. Rättssystemet är ineffektivt
och överbelastat och korruptionen inom den offentliga verksamheten
omfattande. Organisationer för mänskliga rättigheter tillåts verka fritt.
Våld mot och diskriminering av kvinnor utgör ett särskilt allvarligt problem.
Detta gäller även gentemot individer som är eller uppfattas som homosexuella
liksom mot personer som har drabbats av hiv/aids. Människohandel och
barnarbete utgör också allvarliga problem.
De civila myndigheterna utövar i allmänhet en effektiv kontroll över
säkerhetsstyrkorna.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Jamaica har ratificerat de flesta centrala konventionerna på MR-området.
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa
protokollet om enskild klagorätt
- Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
- Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)
- Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt det tillhörande protokollet om barn i väpnade konflikter
Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
- Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Våldet i landet är fortsatt omfattande. År 2006 uppgick antalet mord per
100 000 invånare till minst 45 – en minskning av rapporterade fall från 2005
års siffra på minst 62. Bristen på respekt för kroppslig integritet utgör
tillsammans med polisens utomrättsliga avrättningar, ett allt allvarligare
problem. Över 1 000 människor uppges ha dödats av polis sedan 1999. I
samband med gripanden av brottsmisstänkta dödades cirka 200 personer varav
10 poliser under 2006. Detta är ett problem som regeringen, trots
ansträngningar, inte lyckats komma tillrätta med. Dråp- eller mordmisstänkta
poliser går ofta fria. De senaste fem åren har inte ett enda fall lett till fällande
dom.
Politiskt motiverade mord och försvinnanden rapporterades inte under 2006.
Förhållandena i fängelserna är överlag undermåliga. Regeringen har tillåtit

lokala och internationella människorättsorganisationer, frivilliga och religiösa
organisationer samt media att besöka fängelserna och studera förhållandena.
4. Dödsstraff
Dödsstraff finns på straffskalan . Regeringen har dock motstått påtryckningar
från en alltmer våldsdrabbad befolkning att gå ifrån det moratorium för
verkställande av dödsstraff, som gällt sedan 1988. Antalet fångar som nu sitter i
dödscell uppges uppgå till ett 50-tal. FN:s kommitté för de mänskliga
rättigheterna har intervenerat i frågan med hänvisning till konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR).
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen föreskriver att häktade personer skall lagföras inom 24 timmar – en
föreskrift som i många fall inte respekteras. Godtycklig arrestering och
frihetsberövande förekommer i stor omfattning. Systemet att bli fri mot
borgenssumma har kritiserats av polisen för att vara alltför generöst, främst när
det gäller hårt kriminellt belastade brottslingar.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Lagen föreskriver ett oberoende rättssystem, vilket regeringen allmänt
respekterar. Domstolsväsendet utgör en integrerad del av det karibiska
rättssystemet med Privy Council som högsta rättsinstans. Rättssystemet är dock
ineffektivt och överbelastat vilket gör att det kan dröja år innan en misstänkt
person kan lagföras. Jamaica har anslutit sig till, men ännu inte ratificerat,
konventionen om inrättandet av en karibisk högsta domstol.
7. Straffrihet
Amnesty International har rapporterat att ingen polis har dömts för mord
under de senaste åren. Det tolkas allmänt som att polisen är immun mot åtal
och tillåts i praktiken döda utan påföljd. Amnesty International är vidare
allvarligt bekymrat över den långa tid som det tar för myndigheter att föra
rättslig talan mot misstänkta polismän. På senare år har organisationen också
dokumenterat brister i systemet gällande förundersökningar av mord utförda
av poliser. Kritiken gäller bland annat brist på utredare, icke professionell

hantering av brottsplatser, otillräckliga obduktioner och att vittnen inte hörs
inom rimlig tid. Ett annat problem är tillkomsten av privatgarden med
mobbingtendenser mot brottsmisstänkta, vilket också lett till dödsfall.
Polisutredningarna leder sällan till resultat genom att vittnen i rädsla för
repressalier inte vågat avge vittnesmål.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Lagen föreskriver rätten till rubricerade former av frihet som i allmänhet
respekteras. Media kan fritt ge uttryck för kritiska åsikter om de politiska
makthavarna och deras förehavanden. Det förekommer ingen inskränkning i
den akademiska friheten eller friheten att använda Internet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen ger medborgarna allmän rösträtt till periodiskt återkommande fria val.
Av den nya regeringens 18 ledamöter är endast två kvinnor.
Det råder en allmän uppfattning om att korruption förekommer inom såväl
den exekutiva som den lagstiftande makten. Korruptionen anses dock vara
mest omfattande inom polisväsendet.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Lagen föreskriver rätten att organisera sig fackligt och fackföreningarna kan i
allmänhet verka fritt och oberoende av regeringen. Fackföreningsrörelsen har
traditionellt en stark ställning i Jamaica och 20 procent av de 1,2 miljoner
arbetstagarna är fackligt anslutna. En kollektiv förhandling kan endast äga rum
i ett företag om 50 procent av arbetstagarna stöder ett sådant förslag – ett
villkor som har kritiserats av International Labour Organization (ILO) för att
vara alltför restriktivt.
Lagen föreskriver ingen strejkrätt men strejker förekommer i praktiken. År
2006 ledde 220 tvister till 21 strejker. En stor grupp arbetstagare inom så kallad
samhällsviktig verksamhet äger inte rätt att strejka. ILO har kritiserat den breda
definitionen av samhällsviktig verksamhet och uppmanat regeringen att
begränsa den.

Det finns inget förbud i lag mot barn- och tvångsarbete, med undantag av
barnprostitution
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälso- och sjukvården är av förhållandevis god kvalitet. Inspektioner för
kontroll av att arbetsplatserna upprätthåller fastställd standard genomförs
regelmässigt. I fall där arbetsplats inte uppfyller gällande hälso- och
säkerhetskrav utdelas först en varning innan eventuellt straff utdöms.
Arbetstagare äger rätt att avbryta hälsofarligt arbete utan att riskera förlora sin
anställning om personen ifråga är fackligt ansluten.
Det finns ingen antidiskrimineringslag till skydd för personer som har drabbats
av hiv/aids.
12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri för barn i åldern 6 -11 år.
Utbildningsministeriet uppger att 99 procent av barnen i skolålder är inskrivna
i undervisningen. Ekonomiska förhållanden tvingar dock 1 000-tals barn att
stanna hemma både för att bistå i hushållningen och för att undvika avgifter
relaterade till undervisningen. Närvaron i grundskolan bedöms därför uppgå till
78 procent och i vissa områden på landsbygden till 50 procent. Cirka 70
procent av barnen i åldern 12-16 deltar i sekundärundervisning.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Jamaica är en av de politiskt ledande nationerna i Karibien. Landet är drabbat
av våld och en utbredd fattigdom. Folkmängden uppgår till 2,7 miljoner
invånare med en BNP per capita motsvarande 4 500 USD. Landet ligger på
101:e plats av totalt 177 länder i UNDP:s Human Development Index (HDI).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot och diskriminering av kvinnor är fortsatt ett mycket allvarligt
problem. År 2006 anmäldes 635 våldtäkter, vilket bedöms vara en
underskattning eftersom majoriteten av fallen - framför allt i hemmet - inte

rapporteras. Straffet för våldtäkt är max 25 års fängelse. Även om lagen
förbjuder prostitution är det frekvent förekommande, främst i turistområdena.
Kvinnorättsgrupper, bland annat Women’s Media Watch, har välkomnat
regeringens beslut i (november 2005) att ratificera den inter-amerikanska
konventionen om att förhindra, bestraffa och utrota våld mot kvinnor (The
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of
Violence against Women). Lagen förbjuder dock inte sexuellt ofredande på
arbetsplatser
Handeln med kvinnor är omfattande men regeringen har skärpt lagstiftningen
för att bekämpa den illegala verksamhet. ILO har uppskattat att flera hundra
minderåriga ingår i landets sexhandel.
Kvinnor utsätts också för diskriminerande behandling i arbetslivet.
15. Barnets rättigheter
Fysiska och sexuella övergrepp på barn är ett allvarligt problem. Även
barnprostitution och handel med barn för sexuell exploatering förekommer.
Regeringen har lovat vidta åtgärder för att förbättra situationen.
Oberoende organisationer har rapporterat att ledare för kriminella gäng och
även fäder ser sexuella förbindelser med unga flickor och döttrar som en
rättighet och cirka 400 sådana fall anmäldes under år 2006 - en kraftig ökning
av rapporterade fall jämfört med föregående år. Regeringen har uttryckt oro
över denna utveckling och har också medgivit att antalet oanmälda fall
förmodligen är stort.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Grundlagen förbjuder diskriminering som grundas på ras, kön eller religion.
Positiv diskriminering på grundval av politisk partitillhörighet har blivit vanligt
förekommande när det gäller fördelning av allmänna bidrag eller
arbetstillfällen. Detta gäller i synnerhet i så kallade "garrison constituencies"
som är beteckningen på valkretsar med en partipolitiskt homogen
sammansättning.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Diskriminering som en följd av sexuell läggning och könsidentitet är vanligt
förekommande. Sexuellt umgänge mellan män bestraffas med tio års fängelse.
Förre premiärministern Patterson har klart deklarerat att landet inte vill låta sig
utsättas för påtryckningar i syfte att förändra sina stränga lagar gentemot
homosexuella. Homosexuella män vågar sällan rapportera övergrepp av rädsla
för svåra repressalier.
18 Flyktingars rättigheter
Lagen innehåller ingen föreskrift om att bevilja asyl eller flyktingstatus enligt
1951 års konvention om flyktingstatus jämte 1967 års protokoll. Regeringen
har dock infört ett system för skydd av personer som vid återsändande löper
risk att bli förföljda i sitt hemland. Regeringen samarbetar med FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR) och andra humanitära organisationer för att
bistå flyktingar och asylsökanden. Samtliga haitier, som begärde flyktingstatus
under 2006, har återsänts av myndigheterna. Regeringen har gett tillfälligt
skydd till hundratals personer som inte levt upp till kriterierna för flyktingstatus
enligt flyktingkonventionen.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen föreskriver inte förbud mot diskriminering av personer med
funktionshinder. Diskriminering förekommer främst i arbetslivet och skolor.
Ingen diskriminering rapporteras gällande hälso- och sjukvården där
behandling, i stor utsträckning, sker på lika villkor.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett antal lokala och internationella organisationer för mänskliga rättigheter kan
fritt verka i landet och uttrycka sina åsikter. Regeringens tjänstemän samarbetar
med dessa grupper och är ofta lyhörda för deras rekommendationer. The
Independent Jamaica Council for Human Rights är landets enda formella
organisation som täcker alla aspekter av frågor som rör mänskliga rättigheter.
Den icke-statliga organisationen Jamaicans for Justice (JFJ) inriktar sig på
frågor gällande polisers straffrihet, utomrättsliga avrättningar och

våldsövergrepp.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Information om internationella insatser saknas

Mänskliga rättigheter i Haiti 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Haiti är en republik med en författning som föreskriver en demokratiskt vald
president och en lagstiftande församling med två kamrar. Vid presidentvalet i
februari 2006 segrade René Préval med överväldigande majoritet och valdes till
president på fem år. Internationella observatörer har betecknat valet som fritt
och rättvist.
Det finns svåra problem vad gäller respekten för mänskliga rättigheter (MR) i
Haiti. Polisen anklagas av oberoende organisationer för utomrättsliga
avrättningar och försvinnanden. Förhållandena i landets fängelser är mycket
oroväckande och rättssystemet är korrupt och ineffektivt. Omfattande
korruption råder även inom statsförvaltningen - ett problem som regeringen
anstränger sig för att komma till rätta med. Särskilt kvinnor och barn utsätts för
diskriminering. Barnarbete och handel med barn är allvarliga problem.
Allvarligt bristande resurser är en anledning till regeringens svårigheter att
komma till rätta med problemen. Våldet, som förekommer i landet, härrör
främst från organiserade kriminella gäng. Ett nytt inslag i våldsbilden är
kidnappningar mot lösensumma. Hälso- och sjukvården är generellt
undermålig och spridningen av hiv/aids har nått epidemisk nivå.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Haiti har anslutit sig till följande centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)

− Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC), samt undertecknat de tillhörande protokollen till CRC om barn
i väpnade konflikter och om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC), har endast undertecknats
Haiti har inte undertecknat eller ratificerat tilläggsprotokollen till ICCPR om
enskild klagorätt och om avskaffandet av dödsstraffet. Detta gäller även
tilläggsprotokollet till CEDAW om enskild klagorätt. Haiti har inte heller
undertecknat eller ratificerat konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (ICESCR) eller konventionen mot tortyr (CAT).
När återrapportering till FN:s konventionskommittéer överhuvudtaget har
skett, har det varit sporadiskt och med stor eftersläpning. För närvarande ligger
landet efter med flertalet rapporter.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Antalet utomrättsliga avrättningar, dödsfall i samband med kravaller och
överlagda mord eller mordförsök på politiker, liksom antalet fall av
polismisshandel, är alarmerande.. Det förekommer att medlemmar av olika
gäng och illegalt beväpnade grupper godtyckligt dödar medborgare. Dessa
brott lagförs sällan
De svåra förhållandena i fängelserna är fortsatt allvarliga. Fängelserna är
kraftigt överbelagda och situationen kan beskrivas som mycket svår. Mer än 80
procent av de intagna har inte fått sin sak prövad i domstol.

4. Dödsstraff
Författningen förbjuder dödsstraff.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Även om lagen förbjuder godtycklig arrestering och frihetsberövande är dessa,
enligt oberoende organisationer, brott som återkommande begås av
säkerhetsstyrkorna. Amnesty International har påvisat förekomsten av politiska
fångar i landets fängelser - främst anhängare till den avsatte presidenten
Aristide. Det har också rapporterats om polisvåld vid fredliga demonstrationer.
FN:s säkerhetsråd beslöt 2004 att sätta upp en fredsbevarande styrka
(MINUSTAH), som för närvarande omfattar ca 9 000 man, för att i samarbete
med Haitis Nationella Polis (HNP) upprätthålla ordningen och förbättra
säkerhetsläget i landet. Rådet förlängde den fredsbevarande styrkans mandat
med ytterligare ett år hösten 2007.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Lagen föreskriver ett oberoende rättssystem men i praktiken påverkas rättsliga
processer ofta av den exekutiva makten. Rättsväsendet är korrupt och
ineffektivt. I många fall saknar domarna professionell kompetens och
erforderliga resurser för att kunna fullgöra sina uppdrag. Regeringen har
nyligen utsett en ny polischef som tillsammans med MINUSTAH ska
reformera polisväsendet. FN:s för detta kommission för mänskliga rättigheter
uttryckte frustration över att reformeringen av rättssystemet går så långsamt.
7. Straffrihet
Det finns en tydlig tendens att politiskt obekväma personer eller grupper
trakasseras eller hotas. Andra oroande fenomen är klara indikationer på
omfattande narkotikahantering inom poliskåren, samt att polismän som skilts
från tjänsten på grund av maktmissbruk och oegentligheter sällan lagförs. Detta
bruk av straffrihet, även i uppenbara fall, undergräver den politiska förmågan
att i grunden genomföra en nödvändig reformering av rättsväsendet.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Respekten för dessa friheter garanteras i lag. Det bör då påpekas att i praktiken
förekommer trakasserier mot de personer eller grupper som ifrågasätter den
rådanden politiska maktordningen.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen stadgar medborgarnas rätt att delta i periodiskt återkommande fria val.
och föreskriver allmän rösträtt. Det politiska parti, som vinner flest röster i
allmänt val, äger rätt att besätta presidentposten.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Alla arbetstagare förutom statsanställda ges i lag rätt att bilda och ansluta sig till
fackföreningar. Internationella Arbetsorganisationen (ILO) har uppmanat
regeringen att också ge statsanställda rätt att fackligt organisera sig. Nio
arbetsfederationer representerar fem procent av arbetstagarna. Kollektiva
löneförhandlingar förekommer inte utan det är arbetsgivaren som fastställer
lönevillkoren. Fackföreningar äger rätt att strejka och arrangera olika fackliga
aktiviteter. För det fall denna rätt inskränks ska böter utdömas, vilket dock
sällan sker.
Barn- och tvångsarbete är förbjudet men förekommer i praktiken. Regeringen
har inte ratificerat ILO:s konvention 182 angående eliminering av de grövsta
former av barnarbete. Minimiåldern för arbete har fastställts till 15 år med
undantag för arbete i hem där minimiåldern är 12 år.
Arbetstagare löper risk att förlora sin anställning om han/hon vägrar utföra
hälsofarligt arbete.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Landets sjuk- och hälsovård är undermålig och det finns endast en läkare per
9 500 invånare. Hiv/aids-spridningen har nått epidemiska nivåer.
12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri men i praktiken har många

barn, främst på landsbygden, inte tillgång till skolor. Närmare 90 procent av
skolorna handhas av religiösa institutioner eller enskilda organisationer
(NGOs). Den höga kostnaden för privat undervisning utgör ett hinder för
fattiga familjer. Dessa familjer ger ofta pojkars skolgång företräde. Enligt
regeringskällor deltar cirka 40 procent av barnen i skolålder inte i någon form
av skolundervisning. Det finns skäl att anta att andelen är ännu högre i
praktiken.

och övergrepp mot barn i olika former är omfattande och utgör ett allvarligt
problem. Antalet gatubarn i huvudstaden Port-au-Prince är stort. Enligt FN:s
oberoende expert på hiv/aids-området är ca 200 000 barn påverkade av hiv i
en eller annan form ( infekterade med hiv eller föräldrar med hiv). Regeringen
har gjort vissa ansträngningar för att förbättra den rådande situationen men
lider allvarlig brist på resurser för ändamålet. Det gör att stora problem
kvarstår.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Haiti hör till ett av världens fattigaste länder med en folkmängd på cirka 8,5
miljoner invånare. Viktiga grundläggande samhällsfunktioner är satta ur
funktion. BNP per capita uppgår till 460 US-dollar. Landet har avancerat något
i FN:s välfärdsindex (HDI) och hamnar på 146:e plats av totalt 177 länder.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen föreskriver inget förbud mot diskriminering av rubricerade grupper och
de utsätts ofta för nedsättande behandling som sällan anmäls.

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnor åtnjuter inte samma sociala och ekonomiska ställning som män, vilket
framförallt märks på arbetsmarknaden. Diskriminering är vanlig mot kvinnor
som drabbats av hiv/aids. Ett utbildningsprogram med bilateralt stöd syftar till
att motverka denna form av diskriminering. Organisationer för kvinnors
rättigheter hävdar att våldtäkt och andra övergrepp mot kvinnor är vanligt
förekommande. En annan människorättsorganisation har uppskattat att åtta av
tio kvinnor har utsatts för våld i hemmet. Sexuellt ofredande mot kvinnor i
arbetslivet är ytterligare ett problem. Prostitution är olaglig men är vanligt
förekommande. Handel med kvinnor och flickor utgör ett stort och allvarligt
problem. I september 2005 antogs dock en lag vilken föreskriver att våldtäkt
ska bestraffas med upp till tio års fängelse, vilket måste betecknas som en
framgång.
15. Barnets rättigheter
Skyddet för barnets rättigheter är svagt. Nästan en fjärdedel av alla barn under
fem års ålder är kroniskt undernärda enligt FN:s barnfond UNICEF. Barn på
landsbygden har i praktiken ingen tillgång till offentliga skolor. Handel med

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Ingen information föreligger om förekomsten av diskriminering eller
förföljelser av homo- och bisexuella samt transpersoner.
18. Flyktingars rättigheter
Lagen föreskriver skydd för flyktingar och asylsökanden i enlighet med FN:s
flyktingkonvention 1951 jämte 1967 års protokoll. Regeringen har emellertid
inte upprättat ett system för att ge ett sådant skydd. Den skyddar dock i
praktiken personer som vid återsändande till hemlandet riskerar att bli
förföljda.
19. Funktionshindrades rättigheter
Regeringen har inget program för att rörelsehindrade personer ska ges en
rättvis behandling. Ingen information föreligger om diskriminering av
funktionshindrade. Offentliga byggnadsarbeten tar sällan hänsyn till
funktionshindrades behov.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett antal nationella och internationella MR-organisationer är verksamma i
landet och kan i allmänhet verka fritt. De kan granska och rapportera om sina

slutsatser i fall som rör mänskliga rättigheter. Regeringens tjänstemän upplevs
som samarbetsvilliga och tycks ta intryck av rekommendationerna men saknar
mestadels resurser för att vidta lämpliga åtgärder.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Ett flertal internationella organisationer lämnar finansiellt stöd för att främja
respekten för mänskliga rättigheter i landet. Bilaterala biståndsgivare, däribland
Sverige genom FN:s utvecklingsprogram (UNDP), ger också bistånd till
insatser inom området mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter i Dominikanska
Republiken 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Dominikanska Republiken är en representativ konstitutionell demokrati med en
folkmängd på 9,3 miljoner invånare. I augusti 2004 vann president Leonel
Fernandez, som representerar Dominican Liberation Party (PLD), en överlägsen
seger i ett val som har betecknats som fritt och rättvist. Vid parlamentsvalet i maj
2006 vann PLD även en majoritet i kongressens båda kamrar.
Regeringens politik inom området mänskliga rättigheter är svag och många
problem kvarstår även om vissa förbättringar ägt rum under de senaste åren.
Polisen anklagas av MR-organisationer för att döda, misshandla eller godtyckligt
häkta gripna personer. Andra problem är långa häktningstider utan
domstolsprövning samt rättsövergrepp mot illegala invandrare från Haiti. Det
rapporteras att civila myndigheter förbiser brott och förseelser som begås av
polisen, som till exempel husrannsakan utan stöd i lagen. Förhållandena i
fängelserna är undermåliga.
Politiskt motiverade mord har inte rapporterats under året. Kongressen har
inrättat en post som ombudsman för mänskliga rättigheter, men tillsättningen har
dröjt. Grundläggande rättigheter på arbetsrättens område efterlevs inte i någon
större omfattning. Korruptionen är allvarlig och omfattande i landet.
Diskriminering av kvinnor och personer med funktionshinder förekommer
frekvent liksom barnprostitution och barnarbete. Människohandel utgör vidare
ett allvarligt problem, särskilt drabbade är unga kvinnor och flickor. Regeringen
har dock förbättrat sin kapacitet att bekämpa denna illegala verksamhet. De 2
politiska rättigheterna med fria val, utan utbrett valfusk, har respekterats vid
president- och parlamentsvalen sedan år 1996.

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Dominikanska republiken har ratificerat följande centrala konventioner om
mänskliga rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollet om
enskild klagorätt. Tilläggsprotokollet om avskaffande av dödsstraffet har varken
undertecknats eller ratificerats
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffande av alla slags former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), samt tilläggsprotokollet om enskild klagorätt
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) ,samt det tilläggsprotokollet om handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi. Tilläggsprotokollet om barn i väpnade konflikter har
undertecknats men inte ratificerats.
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter. Det
tilläggsprotokollet om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har
undertecknats men inte ratificerats..
Dominikanska republiken har signerat men inte ratificerat konventionen mot
tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CAT). Tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr
har varken undertecknats eller ratificerats. Konventionen om rättigheter för
personer med funktionshinder, Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, har undertecknats men inte ratificerats. Konventionen mot

påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearances, har varken undertecknats eller ratificerats.

4. Dödsstraff
Dominikanska Republiken tillämpar inte dödsstraff.

MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Inga politiska mord har rapporterats under 2007. Under 2006 rapporterades dock
361 utomrättsliga avrättningar som följd av polisens eller narkotikastyrkornas
ingripanden.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Politiskt motiverade mord och försvinnanden har inte rapporterats under året
även om rapporter gör gällande att säkerhetsstyrkor varit inblandade i ett flertal
mord och icke sällan utövat mer våld än situationen har motiverat. Även om 4
lagen förbjuder tortyr och fysisk misshandel förekommer sådana övergrepp mot
häktade personer och intagna fångar.

Människorättsorganisationer och massmedia har rapporterat om åtskilliga fall av
fysiska övergrepp mot frihetsberövade personer under året. Polisövergrepp med
dödlig utgång förekommer frekvent enligt den nationella kommissionen för
mänskliga rättigheter Mörkertalet är emellertid stort på grund av polisens
bristande samarbetsvilja med civila myndigheter. Härtill kommer dödsfall i
samband med politiska demonstrationer. Tillsättningen av en ny polischef har
dock lett till vissa förbättringar.
Fängelserna präglas av allvarlig överbeläggning och allmänt undermålig
standard. Regeringen har dock påbörjat en utbyggnad och renovering av
fängelserna. Enligt människorättsorganisationer är prygel eller annan omild
behandling vanlig för att framtvinga bekännelser. Fängslade HBT-personer
riskerar att behandlas på ett kränkande sätt.
I dagsläget sitter 13 500 intagna på landets 35 fängelser med en avsedd kapacitet
på 9 000 intagna personer. Det största fängelset i landet – La Victoria – med en
kapacitet på 1 600 interner har för närvarande 4 300 intagna fångar som förfogar
över 1 800 bäddar. Överbeläggningen har lett till att ledningen förlorat
kontrollen över vissa fängelser och i vissa fall har bevakningen av anstalterna
överlåtits på beväpnade medfångar. De intagna fångarna sätter ofta sina egna
spelregler och människorättsorganisationer har rapporterat om omfattande drogoch vapenhandel liksom prostitution och sexuella övergrepp inom
fängelsemurarna.

Olaglig avlyssning av privatpersoner uppges förekomma. Det finns en
omfattande privat industri som sysslar med olaglig avlyssning.
Systemet för att bevaka och beivra kränkningar av mänskliga rättigheter fungerar
svagt.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Lagen föreskriver att rättslig prövning i ett mål mot en misstänkt måste ske inom
48 timmar efter frihetsberövandet. Antalet fall av alltför långa frihetsberövanden
i avvaktan på rättegång har under året minskat genom att en nya rutiner för
förundersökning har antagits. Ett tusental fångar har benådats sedan de, utan
rättegång, avtjänat maximistraff för det brott för vilket de har anklagats, men inte
dömts för.
Inom domarkåren pågår en kampanj mot korruption. Tillsättning av ny domare
skall numera föregås av en offentlig utfrågning. Även om domarkåren enligt
grundlagen är oberoende i sin ämbetsutövning utgör påtryckningar från
utomstående, inklusive statsmakten, ett problem. Ett förstärkt program för
utbildning av offentliga försvarare har genomförts och dessa har beviljats
betydligt högre löner.
7. Straffrihet
Straffrihet för poliser och militärer som begår brott är vanligt förekommande.
För att komma till bukt med problemet har regeringen under senare år vidtagit
vissa åtgärder. Bland annat infördes en ny lag år 2002 som gör gällande

attmilitärer och poliser ska dömas i allmänna domstolar och inte i
militärdomstolar.

Statsanställda och anställda inom så kallade samhällsviktig verksamhet äger inte
rätt att strejka.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Respekten för dessa friheter garanteras i lag men i praktiken förekommer
rapporter om trakasserier och övervåld. Det har rapporterats om förföljelser av
journalister varav tre har dödats och 19 angripits på ett eller annat sätt. Klagomål
har framförts från journalistkåren att den rättsliga processen vid brott mot
journalister tar alldeles för lång tid. Polisvåld vid demonstrationer har lett till
dödsfall. Den katolska kyrkan åtnjuter särskilda privilegier.

Lagen förbjuder barn- och tvångsarbete men rapporter visar att detta
förekommer. Barnarbete är ett särskilt allvarligt problem, främst bland barn med
haitisk bakgrund. Den höga arbetslösheten tvingar ofta barn att bidra till
familjens försörjning. ILO har uppgett att 90 procent av barnen börjat arbeta före
14 års ålder. Arbetsmarknadsministeriet och ILO samarbetar i ett program för att
förhindra barnarbete.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Allmän rösträtt gäller och allmänna val och val till presidentämbetet hålls vart
fjärde år. Poliser och militär personal äger dock inte rösträtt och har inte heller
rätt att delta i partipolitisk verksamhet.
År 2004 vann Leonel Fernández presidentvalet i ett val som av oberoende
valobservatörer har betecknats som fritt och rättvist. Även parlamentsvalet 2006
genomfördes på ett fritt och rättvist sätt. Enligt lag måste de politiska partierna
på sina valsedlar till deputeradekammaren placera minst en tredjedel kvinnor. I
praktiken placeras dock kvinnorna ofta utanför valbar plats. Det finns för
närvarande tre kvinnor i regeringen. Två av 32 medlemmar i senaten och 24 av
150 ledamöter i deputeradekammaren är kvinnor. Av högsta domstolens 16
ledamöter ingår fem kvinnliga domare.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetstagare äger rätt att bilda fackliga föreningar och sluta kollektivavtal.
Endast ca 8 procent av arbetstagarna är fackligt anslutna. En kollektiv
förhandling måste tillämpas inom företag där en fackförening vunnit stöd av en
absolut majoritet bland arbetstagarna för sådan förhandling. Få företag har
kollektivavtal vilket kritiserats av ILO, som hävdar att alltför hårda krav har
ställts härför. Lagen föreskriver strejkrätt men denna tillämpas sällan.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Arbetsvillkoren inom jordbruket, främst på sockerplantagerna, är undermåliga.
Närmare 85 procent av sockerarbetarna saknar utbildning, tillgång till hälso- och
sjukvård, rinnande vatten och avloppssystem vilket gör att de ofta drabbas av
sjukdomar. Situationen förvärras ytterligare av att pensioner sällan utbetalas till
denna grupp av arbetare. Arbetsinspektionen är bristfälligt.
Personer, som drabbats av Hiv/aids, diskrimineras i arbetslivet och samhället i
övrigt. Personer med Hiv/aids, främst kvinnor, beräknas uppgå till över 200 000.
12. Rätten till utbildning
Sexårig skolplikt gäller och inga skolavgifter tas ut. Regeringen hävdar att 97
procent av barnen i skolålder deltar i undervisningen. Barn av haitiskt ursprung
har ofta svårt att vinna inträde i skolsystemet på grund av avsaknaden av officiell
status.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Dominikanska Republiken hör till de folkrikaste och fattigare länderna i
Karibien. Folkmängden uppgår till 9,3 miljoner invånare och BNP per capita
uppgick år 2006 till 3 291 USD. Landet har avancerat och hamnar på 79:e plats
av totalt 177 länder i UNDP:s Human Development Index (HDI).

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor i hemmet har fortsatt att öka och utgör ett allvarligt problem.
En lokal människorättsorganisation har uppskattat att 24 procent av kvinnorna
mellan 15-49 år har utsatts för fysiskt våld.
Våldtäkt är ett vanligt förekommande brott och beivras sällan. Straffsatsen för en
våldtäkt är normalt 10-15 års fängelse. Polisen tar motvilligt emot anmälan om
våldtäkt och uppmuntrar ofta offren att söka stöd hos NGO:s. Prostitution är
laglig men lagen förbjuder sexuella förbindelser med minderåriga. Sexturismen
är ett utbrett problem, främst i de populära semesterorterna Sosua och Boca
Chica. Lagen förbjuder sexuellt ofredande på arbetsplatser men sådana förseelser
beivras sällan. Kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Regeringen har varit passiv och vidtagit få åtgärder för att komma till rätta med
utbredningen av rasism i landet.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagen förbjuder diskriminering som grundas på sexuell läggning eller
könsidentitet men det respekteras inte i praktiken.
18 Flyktingars rättigheter
Lagen föreskriver skydd för flyktingar och asylsökanden enligt FN:s flyktingkonvention 1951 jämte 1967 års protokoll. Regeringen har emellertid inte
upprättat ett system för att lämna ett sådant skydd. Skydd ges dock i praktiken i
fall där personen vid återsändande till hemlandet riskerar att bli förföljd.

International Organisation for Migration (IOM) har rapporterat att ca 50 000
dominikanska kvinnor beräknas arbeta som prostituerade utomlands varav en
tredjedel varit offer för människohandel. Många offer är ensamstående och
outbildade kvinnor som desperat försöker förbättra levnadsvillkoren för sina
barn.

Den omfattande illegala invandringen från det fattiga och av politiska problem
hårt drabbade grannlandet Haiti har lett till allvarliga problem för
invandringspolitiken. Människorättsorganisationer har anklagat regeringen för
olagliga deporteringar och polisbrutalitet mot dessa immigranter. Detta problem
har förstärkts av utbredda fördomar mot haitier hos befolkningen.

15. Barnets rättigheter
Skyddet för barnets rättigheter är svagt. Fysiska och sexuella övergrepp är ett
allvarligt problem Varje dag rapporteras ett stort antal sådana fall.

Enligt oberoende källor uppgår antalet deporterade haitier till över 10 000 per år.
Antalet haitiska gästarbetare med eller utan legal status beräknas uppgå till
närmare en miljon. Människorättsorganisationer och katolska präster har
protesterat mot att barn födda av haitiska föräldrar boende i Dominikanska
Republiken har förvägrats registrering som medborgare och behandlats som
illegala haitier och deporterats. Ansträngningarna att minska den illegala 8
invandringen har också gjort livet besvärligt för de haitier som legalt etablerat
sig i landet.

Undersökningar visar att 30 procent av barnen i Santo Domingo har utsatts för
sexuella övergrepp. Ett fåtal av dessa fall har lett till fällande domar. I 85% av
fallen har gärningen begåtts av en närstående person. Främst sociala och
religiösa organisationer utan statlig finansiering försöker aktivt bekämpa
övergrepp mot barn.
Handel med och sexuellt utnyttjande av barn är ett stort problem, främst i de
populära semesterområdena. Barnarbete förekommer främst inom den informella
sektorn.

19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder. Trots detta
diskrimineras denna grupp i arbetslivet och i tillgången till offentlig service.
Tillgänglighet i offentliga byggnader är inte prioriterat.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett antal nationella och internationella människorättsorganisationer är
verksamma i landet och kan verka fritt. Dessa kan granska och rapportera om
sina slutsatser i olika MR-fall.
År 2001 instiftades en lag om inrättande av en ombudsman för bland annat MRfrågor, kvinnors rättigheter, miljöfrågor, ungdomsfrågor inom den offentliga
sektorn. Tjänsten är dock fortfarande obesatt.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Ett flertal internationella organisationer ger bistånd för att främja respekten för
mänskliga rättigheter i landet.

Mänskliga rättigheter i Bahamas 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Bahamas är en fungerande demokrati och rättsstat, och mänskliga rättigheter
(MR) respekteras generellt av regeringen. Dock finns problem i ett antal
avseenden.
När det gäller de medborgerliga och politiska rättigheterna finns rapporter om
myndighetsmissbruk och brutalitet från polisens sida. Förhållandena i landets
enda fängelse är fortsatt undermåliga, även om reformer genomförs som
förbättrar situationen. Dödsstraff utdöms men verkställs inte sedan några år.
Kroppsbestraffning i form av spöslag utdöms. Rättsväsendet lider av resursbrist
vilket ofta leder till långa häktningstider och försenade rättegångar.
Våld mot kvinnor och barn är ett stort problem i Bahamas. Nya lagar rörande
skyddet av barns rättigheter och skydd mot våld i hemmet har antagits i
parlamentet men ännu inte börjat tillämpas. Flyktingar och asylsökande, särskilt
av haitisk härkomst, anses inte få sina rättigheter tillgodosedda på ett
tillfredsställande sätt. Det finns uppgifter om att många asylsökande nekas
prövning och återförvisas direkt.
Allmänna val hölls i maj 2007. Dessa anses på det hela taget ha varit fria och
rättvisa. Valet ledde till regeringsskifte.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventions-kommittéer
Bahamas har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga rättigheter:
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor,
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
(CEDAW)

− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC)
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
Bahamas har undertecknat, men inte ratificerat, Romstadgan för internationella
brottmålsdomstolen (ICC).
För samtliga ovan nämnda konventioner gäller att Bahamas antingen inte
rapporterat alls eller legat efter med rapporteringen till respektive
övervakningskommitté. Bahamas behandlades senast av kommittén för barnets
rättigheter (CRC) år 2005 och av rasdiskrimineringskommittén (CERD) år 2004.
I båda kommittéerna uppmärksammades bland annat det faktum att Bahamas på
flera punkter inte anpassat den inhemska lagstiftningen till de aktuella
konventionerna. Rasdiskrimineringskommittén gjorde samma konstaterande
även vad gäller flyktingkonventionen och dess protokoll.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Konstitutionen förbjuder tortyr och annan grym och omänsklig behandling.
Kroppsbestraffning i form av spöstraff eller piskning förbjöds 1984, men
återinfördes 1991 som bestraffningsmetod för vissa typer av brott, särskilt
sexualrelaterade sådana. I oktober 2006 dömdes en 34-årig man till fängelse och
spöstraff för inbrott och våldtäktsförsök. I maj 2007 dömdes en man till fängelse
och spöstraff för sexuellt våld mot en minderårig flicka. Fallen har väckt
uppmärksamhet både i landet och internationellt, och Amnesty International har
kritiserat Bahamas för att bryta mot såväl internationell rätt som den egna
konstitutionen. Vid halvårsskiftet 2007 hade ännu ingen av
kroppsbestraffningarna verkställts.
Det finns åtskilliga rapporter om myndighetsmissbruk och övervåld från polisens
sida. I juni 2007 uppmärksammades ett fall där en 27-årig man i fängsligt förvar
skall ha misshandlats så svårt av två poliser att han efter fem månader
fortfarande befann sig i koma. Poliserna åtalades i augusti, men är frisläppta mot
borgen i avvaktan på rättegång. Rapporter om godtyckliga avrättningar från

polisens sida har förekommit tidigare, men inga utomrättsliga avrättningar har
noterats de senaste åren.
Landets enda fängelse, Her Majesty’s Prison at Fox Hill, är överbelagt och
förhållandena där beträffande sjukvård, mat, vatten och sanitet betecknas som
undermåliga. Klagomål riktas också mot att personer som är häktade i avvaktan
på rättegång på grund av platsbristen ofta delar cell med redan dömda.
Myndigheterna har dock sökt rätta till situationen och vissa förbättringar har
skett jämfört med tidigare. Under de senaste två åren har en viss upprustning av
faciliteterna ägt rum och förutsättningarna för fångarnas måltider och
sysselsättning har förbättrats. Tidigare problem med övervåld från
fängelsepersonalen har också tagits upp i reformprogram. Liksom fängelset,
anses även uppsamlingslägret för flyktingar, the Carmichael Road Detention
Centre, vara i dåligt skick.
4. Dödsstraff
Dödsdomar utfärdas i bahamisk domstol, men inga dödsstraff har verkställts
under de senaste åren. Den senaste hängningen utfördes 2000. I slutet av 2006
uppgick antalet personer i dödscell till 26.
I mars 2006 fastslog Privy Council i Storbritannien, Bahamas högsta rättsliga
instans, att det obligatoriska utdömande av dödsstraff för mord som tillämpats på
Bahamas strider mot landets konstitution, artikel 17. Beslutet innebar visserligen
att dödsdomar fortsatt kunde utfärdas, men endast efter att domaren tagit aktiv
ställning till påföljden mot bakgrund av omständigheterna. Som en följd härav
meddelade landets justitieminister senare att de utdömda straffen för alla fångar
som dömts till döden skall ses över. I september 2007 rapporterades att
regeringen arbetade på nya riktlinjer för vilka straff, inklusive dödsstraff, som
skall kunna utdömas för mord.
Det förefaller finnas ett tämligen brett stöd för ett bibehållande av dödsstraffet i
Bahamas, såväl bland allmänheten som hos ledande politiska företrädare. I
november 2007 hävdade till exempel premiärminister Hubert Ingraham att

dödsstraff skulle fortsätta att utmätas och uttalade en förhoppning om att landet
snart åter skulle kunna verkställa sådana, efter den genomlysning av utdömda
straff som blev följden av beslutet i Privy Council. Tidigare har dödsstraffet
också förespråkats av Ingrahams företrädare på premiärministerposten samt
bland annat landets högste polischef och en framträdande kyrklig ledare.
Bedömare anser att det främst är det stora antalet mord som begås i landet som
gör att det inte finns någon stark inhemsk opinion för dödsstraffets avskaffande.
Under de första elva månaderna 2007 begicks drygt 70 mord i Bahamas, med en
befolkning på drygt 300 000.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Frihetsberövanden på politiska grunder eller godtyckliga frihetsberövanden är
förbjudet enligt konstitutionen. Det finns dock rapporter om godtyckliga
frihetsberövanden och kvarhållanden utförda av poliser och riktade framförallt
mot personer med haitiskt påbrå. Under det senaste året har dock inga allvarliga
incidenter av det slaget rapporterats.
Frihetsberövanden sker i allmänhet öppet och skall enligt lag prövas rättsligt
inom 48 timmar.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Ett självständigt rättsväsende garanteras av konstitutionen. Generalguvernören
utser domare på rekommendation av en oberoende kommission. Landets högsta
domstol är fortsatt Privy Council i London. Det har under de senaste åren
förekommit diskussioner om huruvida Bahamas, inte minst i ljuset av
laglordernas syn på dödsstraffet, borde ansluta sig till den karibiska Högsta
Domstolen, the Caribbean Court of Justice, alternativt göra en inhemsk domstol
till högsta instans. Ett sådant agerande förefaller i nuläget emellertid inte
aktuellt, särskilt inte efter det regeringsskifte som ägde rum i maj 2007. I slutet
av 2007 genomfördes domstolsförhandlingar i Privy Council på plats i Bahamas,
och i samband med det besöket uttryckte landets justitieminister en förhoppning
om att sådana besök skulle bli årligt återkommande.

Domstolsväsendet anses lida av allvarlig resursbrist, vilken bland annat tar sig
uttryck i återkommande rapporter om att häktade personer fått vänta länge på
rättegång.
Personer som anklagas för brott har rätt att anlita advokat, men regeringen bistår
med rättsligt ombud endast om den anklagade helt saknar egna resurser och är
anklagad för ett grovt brott. I en Amnestyrapport från 2003 görs gällande att så
mycket som 41 procent av alla anklagade saknade rättsligt ombud vid
rättegången.

Från statens sida finns inga restriktioner vad gäller allmänhetens tillgång till
Internet.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Bahamas är en parlamentarisk demokrati inom samväldet. Drottning Elisabeth II
är statschef, och representeras av en generalguvernör som hon utser på förslag av
Bahamas premiärminister. Premiärministern utses av generalguvernören efter
allmänna val. Parlamentet har två kammare; nationalförsamlingen, vars
ledamöter väljs i allmänna val vart femte år, och senaten, vars medlemmar utses
av generalguvernören.

7. Straffrihet
Det finns inga rapporter om utbredd förekomst av straffrihet, men
människorättsgrupper hävdar att många fall av polisbrutalitet inte rapporteras
eller blir ordentligt och opartiskt utredda.
Lokala jurister och observatörer av mänskliga rättigheter har uttryckt bekymmer
över att den myndighet som skall utreda missförhållanden i ordningsmakten
saknar en tillräckligt självständig ställning.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet med mera
Yttrande-, tryck-, förenings-, församlings- och religionsfrihet är föreskriven i
konstitutionen och respekteras generellt.
Media kan i allmänhet verka fritt och oberoende av staten och har möjlighet att
kritiskt granska regeringen. Kritik har ibland riktats mot att media som ägs av
staten via the Broadcasting Corporation of the Bahamas ges en mer fördelaktig
behandling av myndigheterna, och i sin tur är mer välvilligt inställda till
regeringen än till oppositionen. Under den valrörelse som bedrevs inför
parlamentsvalen som hölls 2007 förekom uppgifter om påtryckningar mot media
att skriva fördelaktigt om den dåvarande regeringens politik – vilket dock inte
hindrade att oppositionen vann valet.

Konstitutionen föreskriver fria och hemliga val, och det senaste parlamentsvalet i
maj 2007 anses generellt sett ha varit fritt och rättvist, även om ett litet antal
valkretsar vid årets slut fortsatt var föremål för rättslig granskning efter
anklagelser om valfusk. Valet ledde till ett maktskifte, där Free National
Movement, som brukar beskrivas som ett högerliberalt parti, tog över
regeringsmakten från det vänsterliberala Progressive Liberal Party. Av de 41
platserna i parlamentet har det nya regeringspartiet 23 platser och
oppositionspartiet resterande 18 platser. Politiken präglas alltså av ett starkt
tvåpartisystem. En handfull mindre partier, däribland Bahamas Democratic
Movement och Coalition for Democratic Reform, deltar i valen men har inte
lyckats vinna några valkretsar.
Kvinnor har samma rättsliga möjligheter som män att i val själva välja och bli
valda till politiska ämbeten. Könsfördelningen i de politiska institutionerna är
dock sned. Fem av 41 ledamöter i underhuset är kvinnor. I regeringen är tre av
21 ledamöter kvinnor. Mellan år 2002 och 2005 innehades ämbetet som landets
generalguvernör för första gången av en kvinna.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Bahamas är det rikaste landet i Karibien. Den ekonomiska tillväxten 2006
beräknas ha uppgått till drygt 3 procent. Den fortsatta utvecklingen är dock starkt
beroende av amerikansk turism, och därmed av utvecklingen av den amerikanska

ekonomin. Detta gäller även arbetslösheten, som i hög grad styrs av
turistströmmarna till landet. De senaste åren har arbetslösheten legat mellan sju
och tio procent.
Den av regeringen satta minimilönen för statligt anställd personal uppgår till
4,50 dollar per timme, medan anställda i den privata sektorn har en minimilön på
4 dollar. Levnadsomkostnaderna i Bahamas är höga, och minimilönen anses inte
vara tillräcklig för att ge rimliga levnadsvillkor. Enligt lag råder 40 timmars
arbetsvecka, krav på ett dygns ledighet per vecka samt övertidsersättning för
arbete utöver 40 timmar.
Enligt lag är diskriminering i arbetslivet på grund av kön, hudfärg, religion eller
politisk åsikt förbjudet. Fackföreningar får agera utan inskränkningar och
tvångsarbete är förbjudet. Organisationsfrihet råder, likaså rätt till
kollektivförhandlingar.
Bahamas har ratificerat den internationella arbetsorganisationens (ILO:s) åtta
centrala konventioner om mänskliga rättigheter. Det finns dock rapporter om att
otillåtet barnarbete förekommer i viss utsträckning. FN:s kommitté för barnets
rättigheter har uppmärksammat att minimiåldern för barns möjlighet att arbeta är
14 år, under det att den obligatoriska skolgången varar till 16 års ålder.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovårdens standard i Bahamas är förhållandevis god jämfört med många
utvecklingsländer, men landets geografi med ett stort antal öar och stora avstånd
ställer den sociala sektorn och sjukvården inför stora utmaningar. Hälsosektorns
andel av den statliga budgeten beräknas till ungefär 15 procent (2004).
Ett regeringsförslag till ett offentligt finansierat sjukförsäkringsprogram, the
National Health Insurance Plan antogs av parlamentet i slutet av 2006. Det har
emellertid ännu inte börjat tillämpas.
12. Rätten till utbildning
Skolgången är fri och obligatorisk tills barnen fyller 16 år. De offentliga skolorna
lider dock av överbelastning och anses generellt hålla en låg standard.

Skolplikten respekteras normalt sett, men sociala mönster gör att flickor i
skolåldern som blir gravida ofta tvingas avstå från fortsatt skolgång. UNESCO
uppskattar att ca 84 procent av barnen i grundskoleålder går i skolan. FN:s
kommitté för barnets rättigheter har också påpekat att minimiåldern för
förvärvsarbete blott är 14 år, och alltså står i konflikt med skolplikten.
Totalt går ca 20 procent av statens utgifter till utbildningssektorn.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Bahamas ligger på plats 49 i FN:s välfärdsindex, HDI. BNP per capita
(köpkraftsrelaterad) är 18 380 USD, vilket är den tredje högsta i den västra
hemisfären. Inkomstskillnaderna i landet är emellertid stora.
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Enligt lag är våld och kränkningar mot kvinnor förbjudet. Våld mot kvinnor,
särskilt inom familjen, anses ändå vara ett mycket stort problem. Våld i hemmet
var enligt polisens statistik orsak till hela 44 procent av samtliga mord som
rapporterades under 2006. Mot den bakgrunden har såväl den tidigare som den
nuvarande regeringen sökt stärka det rättsliga skyddet för kvinnor genom förslag
till ny starkare lagstiftning om våld i hemmet. En ny lag, Domestic Violence Act,
skall ha antagits av parlamentet i mars 2007, men har i slutet av året ännu inte
publicerats. Det är oklart om den nya lagen kommer att erkänna sexuellt våld
mellan makar eller hålla fast vid den aktuella definitionen av våldtäkt som något
som begås utom äktenskapet.
Det finns ingen lagstiftning mot handel med människor, men prostitution är
förbjuden. Människohandel har hittills inte uppfattats som något omfattande
problem.
Diskriminering av kvinnor vad gäller politiskt och ekonomiskt inflytande är
generellt begränsad.. Lagen föreskriver lika lön för lika arbete. Det bör dock
noteras att könstillhörighet inte räknas som grund för skydd mot diskriminering.

Dessutom finns vissa diskriminerande rättsregler, särskilt inom det civilrättsliga
området. Som exempel brukar nämnas att kvinnor har svårare än män att
utsträcka sitt bahamiska medborgarskap till utländska makar och barn med en
utländsk förälder.
15. Barnets rättigheter
Övergrepp mot barn anses vara ett utbrett problem i landet, och såväl regeringen
som medborgargrupper söker aktivt påverka allmänheten genom olika former av
upplysningskampanjer. Misstankar om sexuellt utnyttjande måste enligt lag
rapporteras till polisen, men detsamma gäller inte för misstankar om fysiskt våld.
Bahamas har ratificerat konventionen om barnets rättigheter och regeringen har
slagit fast att barns rättigheter är en prioriterad fråga. Kritik riktas dock mot att
regeringen inte anslår tillräckliga resurser för detta arbete. Ny övergripande
lagstiftning till skydd för barnens rättigheter, the Child Protection Act, antogs av
parlamentet i slutet av 2006, men har ett år senare ännu inte börjat tillämpas.
Enligt bedömare saknas ännu den finansiering som krävs för genomförandet av
lagen.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Inofficiella beräkningar gör gällande att mellan 10 och 25 procent av Bahamas
befolkning utgörs av haitier. Merparten av dessa har kommit till landet som
flyktingar. Den haitiska minoriteten lever ofta med låg materiell standard, och
inflödet av haitier har gett upphov till etniska spänningar. Anti-haitiska
stämningar har också lett till politiska krav på hårda regler mot illegal invandring
från Haiti. Diskriminering av haitier i arbetslivet sägs förekomma.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuella relationer mellan personer av samma kön är tillåtna i lag sedan 1991.
Det saknas dock rättsligt skydd mot diskriminering, bland annat inom
arbetslivet. Rapporter om våld mot homo-, bi- och transpersoner (HBT-personer)
förekommer, liksom, social diskriminering.

Som exempel på myndigheternas agerande kan nämnas att bahamisk polis i
oktober 2007 genomförde vad som beskrivits som ”räder” mot fester och lokaler
avsedda för HBT-personer. En stor del av de drabbade var utländska turister, och
efter incidenterna har det bahamiska turistdepartementet bett organisatörerna om
ursäkt för det inträffade.
Våren 2006 beslöt den statliga filmcensuren Bahamian Plays and Films Control
Board att förbjuda visning av den amerikanska filmen Brokeback Mountain, med
motiveringen att den "visar homosexualitet, nakenhet och gudlöshet". Beslutet 9
ledde till protester i media och bland organisationer som bevakar HBT-personers
rättigheter.
18 Flyktingars rättigheter
Bahamas behandling av flyktingar har kritiserats främst i två avseenden. För det
första saknas en egentlig flyktingpolitik med etablerade mekanismer för att
tillvarata flyktingarnas och asylsökandes rättigheter. Detta gäller särskilt
personer av haitisk härkomst, vilkas rättigheter enligt bedömare ofta åsidosätts.
Detta har enligt människorättsorganisationer bland annat. medfört att många
asylsökande avvisas utan att ha fått tillgång till en korrekt asylprocedur.
För det andra har människorättsorganisationer skarpt kritiserat förhållanden vid
Bahamas uppsamlingsläger för flyktingar, the Carmichael Detention Centre.
Förhållandena i lägret anses undermåliga och lägerpersonalen anklagas för
övergrepp och våld. Även barn hålls internerade i lägret.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ännu ingen övergripande lag rörande funktionshindrade personers
rättigheter. Enligt regeringen pågår lagstiftningsarbete i detta avseende, vilket
också omfattar insamlandet av data och statistik rörande funktionshindrade
personer i landet.
Statliga regler om tillgänglighet för funktionshindrades tillgång till offentliga
lokaler efterlevs ofta inte. Representanter för funktionshindrade grupper hävdar
att funktionshindrade ofta missgynnas i arbetslivet.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Organisationsfrihet råder i Bahamas och ett flertal inhemska såväl som
internationella organisationer för mänskliga rättigheter verkar i landet, däribland
Amnesty International. Även ett nybildat nätverk, the Bahamas Human Rights
Network, bevakar mänskliga rättigheter i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter 1
Många av de större organisationerna som arbetar för mänskliga rättigheter har
personer på plats på Bahamas. Exempelvis arbetar FN:s flyktingkommissariat
UNHCR med de bahamiska myndigheterna för att värna flyktingars rättigheter.
Svenska insatser för mänskliga rättigheter förekommer inte i någon nämnvärd
omfattning.

Mänskliga rättigheter i Saint Kitts och
Nevis 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Saint Kitts och Nevis är en parlamentarisk demokrati men också en federation
med en folkmängd på totalt cirka 45 000 invånare.
Bristande respekt för de mänskliga rättigheterna förekommer. Förhållandena
vid landets fängelse är undermåliga. Den politiska oppositionen framför
klagomål om valfusk och svårigheter att komma till tals i landets medier som
inte kan betecknas som fria och oberoende.
Landet har också skakats av ett antal brott och skandaler, som inte sällan har
haft samband med narkotikahandel. Regeringen anklagas från tid till annan för
korruption och maktmissbruk.
Landets har en liten polisstyrka, en kustbevakning samt ett mindre
arméförband, vilka är direkt underställda regeringen. De civila myndigheterna
upprätthåller generellt en effektiv kontroll av säkerhetsstyrkorna.
Organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i landet.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Saint Kitts och Nevis har ratificerat följande centrala konventioner rörande
mänskliga rättigheter:
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
− kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt

− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC)
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tortyr och annan grym eller omänsklig behandling och att nekas till en rättvis
och offentlig rättegång är förbjudet enligt grundlagen. Ingen information om
överträdelser föreligger.
4. Dödsstraff
Dödsstraff verkställdes så sent som år 1998, efter ett uppehåll på 13 år, vilket
föranledde en EU-uppvaktning.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtycklig arrestering och frihetsberövande. Inga systematiska
överträdelser har under året kunnat noterats.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet utgör en integrerad del av det karibiska rättssystemet med
Privy Council i London som högsta rättsinstans. St Kitts och Nevis har
undertecknat, men inte ratificerat, konventionen om inrättandet av en karibisk
högsta domstol.
Säkerhetsstyrkorna består av en polisstyrka på cirka 400 personer. Militär
personal samarbetar med polisen och patrullerar gemensamt gatorna. Lagen
föreskriver ett oberoende rättssystem.
7. Straffrihet
Ingen information föreligger om fall av straffrihet
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.

Lagen föreskriver rätten till rubricerade friheter. Det bör dock påpekas att
landets enda radio- och TV-station är statlig, vilket har inneburit att
oppositionspartiernas verksamhet har missgynnats i nyhetsredovisningen.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Saint Kitts och Nevis är en parlamentarisk demokrati och en federation med en
folkmängd på cirka 45 000 invånare som lyder under det brittiska samväldet.
Lagen ger medborgarna allmän rösträtt i periodiskt återkommande fria val.
Vid valet i oktober 2004 erövrade regeringspartiet SKNLP åtta av elva platser i
nationalförsamlingen. Internationella observatörer ansåg att valproceduren var
bristfällig och det rapporteras om valfusk, otillbörliga hot och utländsk
inblandning. Regeringen har därför genom ett brett samrådsförfarande inlett en
reform av valsystemet för att försöka skapa nationell enighet. I slutet av 2007
var två kvinnor av parlamentets elva ledamöter kvinnor medan ingen kvinna
ingick i regeringen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetstagarna har rätt att organisera sig i fackföreningar. Omkring10 procent
av arbetstagarna är fackligt anslutna. Den största fackföreningen - St Kitts
Trades and Labour Union (SKTLU) - är nära lierad med regeringspartiet
SKNLP och är verksam inom alla sektorer. En fackförening, vars
medlemsantal överstiger 50 procent av de anställda inom ett företag, äger rätt
att förhandla kollektivt.
Lagen föreskriver ingen strejkrätt men en sådan rättighet är en väl etablerad
praxis. Arbetstagare i så kallad samhällsviktig tjänst, främst poliser och
statstjänstemän, äger inte rätt att strejka. Barn- och tvångsarbete är förbjudet i
lag och tycks inte förekomma.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Landets hälso- och sjukvård är förhållandevis väl utbyggd. Arbetsplatserna
inspekteras regelbundet och arbetstagare kan avbryta hälsofarligt arbete utan

att riskera att förlora sin anställning.
12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri till 16 års ålder. Mer än 98
procent av skoleleverna har genomgått sekundärundervisning. Fri hälsovård
utgår till samtliga skolelever.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Saint Kitts och Nevis hör till de rikaste länderna i Karibien mätt som BNP per
capita (12 500 USD). Levnadsförhållandena är generellt goda. Landet hamnar
på 54:e plats av totalt 177 länder i UNDP:s Human Development Index
(HDI).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor utgör att allvarligt problem. Lagen förbjuder våldtäkt men
inte inom äktenskapet. Prostitution är olaglig och bedöms inte vara ett stort
problem. Premiärminister Douglas har dock nyligen föreslagit att prostitution
ska legaliseras för att underlätta hälsokontroller med syfte att minska
spridningen av bl.a. Hiv/aids. Sexuellt ofredande på arbetsplatser utgör
däremot ett problem. Kvinnors karriärmöjligheter i arbetslivet är sämre än
mäns.
15. Barnets rättigheter
Övergrepp mot barn är ett allvarligt problem. Det gäller särskilt sexuellt
utnyttjande minderåriga (under 16 år). Ungdomsbrottsligheten är hög.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen förbjuder diskriminering av nationella, etniska, språkliga och religiösa
minoriteter samt urinvånare, vilket i praktiken respekteras.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuella relationer mellan personer av samma kön är förbjudet enligt lag.
Premiärminister Douglas har dock nyligen föreslagit att lagen ska avskaffas.
18 Flyktingars rättigheter
St Kitts och Nevis har anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention men har inte
infört ett system för skydd av flyktingar och asylsökanden. I praktiken ger dock
myndigheterna skydd till person som vid återsändande till hemlandet löper risk
att bli förföljd, men beviljar inte rutinmässigt flyktingstatus och asyl.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen förbjuder diskriminering av personer med funktionshinder.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Organisationer för mänskliga rättigheter äger rätt att fritt verka i landet, men
det finns för närvarande ingen sådan organisation verksam i landet.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Inga sådana insatser har rapporterats

Mänskliga rättigheter i Antigua och
Barbuda 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Antigua och Barbuda är en parlamentarisk demokrati med en regering ledd av
en premiärminister och ett parlament bestående av två kamrar. Vid
parlamentsvalet 2004 vann United Progressive Party en överlägsen seger över
Antigua Labour Party och Bird-dynastin, som i mer än 30 år regerat landet
under alltmer tvivelaktiga former. Baldwin Spencer blev ny premiärminister.
Brister vad gäller mänskliga rättigheter (MR) gäller framförallt anklagelser om
polisbrutalitet och undermåliga förhållanden i landets fängelse. Oppositionen
har fått bättre möjligheter att framföra sina åsikter även om regeringen
fortsätter att begränsa dess tillträde till centrala media. Diskriminering och våld
mot kvinnor utgör fortsatt ett allvarligt problem liksom sexuellt utnyttjande av
barn. Brotten leder sällan till åtal eller fällande dom. Det finns några aktiva
enskilda organisationer som verkar för att förbättra kvinnans ställning.
Korruptionen har rapporterats vara utbredd men det senaste politiska valet
2004 har betecknats som fritt och rättvist.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Antigua och Barbuda har ratificerat följande internationella konventioner om
mänskliga rättigheter:
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) samt det fakultativa protokollet om enskild klagorätt
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt det tillhörande protokollet om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Det föreligger inga uppgifter om att statsmakten godtyckligt eller olagligt
berövat någon enskild person livet.
Förbud mot tortyr och annan grym eller omänsklig behandling, godtycklig
arrestering eller frihetsberövande föreskrivs i grundlagen. Ett flertal incidenter
har dock rapporterats om polisbrutalitet. Det förekommer även rapporter om
misshandel av fångar i landets fängelser.
4. Dödsstraff
Dödsstraff finns inskrivet i straffskalan men har inte verkställts sedan år 1991.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtycklig arrestering och godtyckligt kvarhållande i häkte.
Inga systematiska överträdelser av lagen har rapporterats.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet utgör en integrerad del av det karibiska rättssystemet med
Privy Council i London som högsta rättsinstans för överklaganden. Antigua har
anslutit sig till, men ej ratificerat, konventionen om inrättandet av en karibisk
högsta domstol. Säkerhetsstyrkorna består av en poliskår och en liten
försvarsstyrka. Poliskåren faller under premiärministerns ansvarsområde.
7. Straffrihet
Det föreligger ingen information om förekomst av straffrihet.

Det finns dock enstaka rapporter om regeringens och polisens inblandning i
korruption.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Lagen föreskriver rätten till rubricerade friheter, vilka i allmänhet respekteras.
Regeringen har dock kritiserats för att ha försökt påverka nyhetsrapporteringen
i etermedier. Regeringsmedlemmar har också uttalat sig och vidtagit åtgärder
som kan tolkas som försök att begränsa yttrandefriheten.
Det finns inga inskränkningar i den akademiska friheten och friheten att
använda internet. Polisen utfärdar generellt tillstånd för offentliga möten och
demonstrationer men nekar ibland till att ge garantier om att avvärja eventuella
våldsamma konfrontationer.
Religionsfrihet samt rätten att bilda fackliga föreningar och att ingå
kollektivavtal är reglerade i grundlagen. Inga överträdelser har rapporterats.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen ger medborgarna rätt att med fredliga medel välja regering genom att
delta i periodiskt återkommande fria val och genom allmän rösträtt.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetstagare har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Cirka tre
fjärdedelar av arbetstagarna är fackligt anslutna. Löntagarorganisationerna har
full frihet att förhandla kollektivt. Arbetskoden ger rätt för de anställda att
strejka men arbetsdomstolen kan begränsa denna rätt vid tvistemål.
Lagen förbjuder slaveri och tvångsarbete samt barnarbete. Det finns inga
uppgifter om att detta har förekommit. Lagen stipulerar att minimiåldern för
lönearbete är 16 år. Personer under 18 år måste uppvisa ett läkarintyg och får
inte arbeta senare än klockan 22.00 på kvällen. Lagen föreskriver att arbetstagare
inte behöver arbeta mer än 48 timmar per arbetsvecka. Minimilön har fastställts.
Arbetsplatser inspekteras regelbundet för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Även om regeringen inte har antagit en lag för hälsa och säkerhet i arbetslivet,
med undantag för barn som arbetar (se ovan), har en arbetstagare i praktiken
rätt att vägra arbeta på en farlig arbetsplats utan att förlora sin anställning.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Landets sjuk- och hälsovård är tämligen väl utbyggd. Levnadsförhållandena
bedöms vara relativt goda.
12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri till 16 års ålder. Skolorna
har dock i många fall ytterst begränsade resurser till utrustning och läromedel.
Drygt 95 procent av barnen i skolålder deltar i undervisningen.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Antigua och Barbuda hör till de rikaste länderna i Karibien mätt i BNP per
capita. Levnadsförhållandena hos de närmare 80 000 invånarna är generellt
goda. Landet hamnar på 59:e plats av totalt 177 länder i FN:s välfärdsindex
(HDI).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor utgör ett allvarligt socialt problem. Det gäller inte minst mot
kvinnor i hemmet i form av misshandel, våldtäkt och andra sexuella övergrepp.
Frågan fick särskild uppmärksamhet när senatens kvinnliga president angreps
och våldtogs i sitt hem i oktober 2005. Dessa brott har ett maximistraff på tio
år till livstids fängelse men utdöms sällan. Mot bakgrund av detta är många
kvinnor motvilliga att vittna mot sina gärningsmän. Regeringens särskilda
direktorat för jämställdhet verkar för att öka kvinnornas medvetenhet om sina
rättigheter vid övergrepp i hemmet.
Prostitution är förbjudet i lag men utgör ett allvarligt problem. Sexuellt
ofredande är olagligt men förekommer ofta såväl i det offentliga som privata
arbetslivet. Det har hittills aldrig bestraffats.

15. Barnets rättigheter
Olika former av barnmisshandel utgör ett stort samhällsproblem. Våldtäkt och
sexuella övergrepp mot barn är vanligt förekommande. Ett särskilt problem är
att vuxna män har regelbundna sexuella förbindelser med unga flickor.
Regeringen säger sig hävda barnens rättigheter men gör endast begränsade
insatser för att skydda dessas rättigheter. Polisen ignorerar rutinmässigt sådana
fall eftersom de anses bygga på överenskommelser och inte ses som kriminella
handlingar.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen förbjuder diskriminering av minoritetsgrupper på basis av ras, språk eller
social status. Regeringen respekterar generellt dessa förbud.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagen förbjuder sexuell umgänge mellan personer av samma kön Det finns
rapporter om Diskriminering av HBT- personer.
18 Flyktingars rättigheter
Fastän regeringen har undertecknat 1951 års flyktingkonvention och 1967 års
tilläggsprotokoll har inget system för skydd av flyktingar och asylsökanden
införts. Regeringen samarbetar dock med FN:s högkommissaries (UNHCR)
kontor för att bistå flyktingar och asylsökanden.
19. Funktionshindrades rättigheter
Ingen information finns att tillgå om diskriminering av funktionshindrade i
arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård eller andra offentliga institutioner.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns ett antal aktiva enskilda organisationer som verkar för att förbättra
kvinnans ställning.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga rättigheter
Det föreligger ingen information om internationella insatser för att främja
respekten för mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter i Dominica 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Dominica är en parlamentarisk demokrati med cirka 70 000 invånare. Vid det
senaste parlamentsvalet i maj 2005 omvaldes premiärministern Roosevelt
Skerrit’s Dominica Labour Party (DLP) genom att besegra oppositionspartiet
United Worker’s Party (UWP). Landet är generellt känt för att hålla fria och
rättvisa val men vid det senaste valet överklagade UWP resultaten i fem
valdistrikt hos Östkaribiska domstolen men den avfärdade klagomålen i brist
på bevis.
Problem vad gäller mänskliga rättigheter ( MR) gäller framförallt
missförhållanden i landets fängelse och diskriminering av kvinnor och
minoriteter. Levnadsvillkoren är svåra för urbefolkningen, en minoritet om ca
4 000 personer, som lever i ett särskilt reservat. Landet hör till de ekonomiskt
mest eftersatta i gemenskapen av östkaribiska stater.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Dominica har ratificerat följande konventioner avseende mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), men varken
tilläggsprotokollet om enskild klagorätt eller om avskaffande av
dödsstraffet, vilka heller inte har undertecknats
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffande av alla slags former av diskriminering
mot kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women (CEDAW), men inte tilläggsprotokollet om enskild
klagorätt som heller inte har undertecknatsKonventionen om barnets

rättigheter, Convention on the Rights of the Child (CRC) samt de två
tillhörande protokollen om barn i väpnade konflikter och om handel
med barn, barnprostitution och barnpornografi
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter.
Tilläggsprotokollet om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
har varken undertecknats eller ratificerats.
Dominica har varken signerat eller ratificerat konventionen mot tortyr,
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
or
Punishment (CAT). Inte heller tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr
har undertecknats eller ratificerats. Konventionen om avskaffandet av alla
former av rasdiskriminering, Convention on the Elimination of all forms of
Racial
Discrimination (CERD) har varken undertecknats eller ratificerats.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder, Convention
on the Rights of Persons with Disabilities, har undertecknats men inte
ratificerats.
Konventionen mot påtvingade försvinnanden, Convention for the Protection of
All Persons from Enforced Disappearances, har varken undertecknats eller
ratificerats.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
I förhållande till andra karibiska länder är kriminaliteten låg. När det gäller
respekten för kroppslig integritet kan noteras att tortyr och annan grym eller
omänsklig behandling, godtycklig arrest eller frihetsberövande samt att
förvägras rättvis och offentlig rättegång förbjuds i grundlagen. Det rapporteras
dock om missförhållanden i landets enda fängelse.

4. Dödsstraff
Dödsstraff finns med i straffskalan, men har inte verkställts sedan i maj 1986
(för högförräderi). Tre dömda personer sitter för närvarande i dödscell.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtycklig arrestering och frihetsberövande och regeringen
bedöms allmänt ha respekterat dessa förbud.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Dominicas konstitution antogs år 1978. Domstolsväsendet utgör en integrerad
del av det karibiska rättssystemet med Privy Council i London som högsta
instans för överklaganden. Landet har anslutit sig till, men ännu inte ratificerat,
konventionen om inrättandet av en karibisk högsta domstol. Det bedöms bero
på osäkerhet huruvida förslaget kan vinna två tredjedelars majoritet i
parlamentet.
7. Straffrihet
Ingen information om straffrihet föreligger
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
En oberoende press, ett effektivt rättsväsende och ett fungerande demokratiskt
politiskt system har i regel garanterat yttrande- och tryckfriheten. Regeringen
respekterar generellt såväl mötes- och församlingsfriheten som den i lag befästa
religionsfriheten.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen ger medborgarna rätt att med fredliga medel välja regering genom att
delta i periodiskt återkommande fria och rättvisa val och genom allmän
rösträtt.
Vid valet i maj 2005 vann det regerande partiet Dominica Labour Party (DLP)
12 av totalt 20 platser i parlamentet. Premiärministern ombildade regeringen, i
vilken endast en kvinna ingår, den 22 oktober 2007 medan två kvinnor är
ledamöter av parlamentet.

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Dominica är ett av Karibiens fattigaste länder med en hög arbetslöshet och
omfattande undersysselsättning. Någon arbetslöshetsförsäkring finns inte.
Arbetstagarna utövar sin rätt att organisera sig och välja sina fackliga
representanter. Fackföreningarna representerar ungefär en tredjedel av den
totala arbetskraften och cirka hälften av de statsanställda. De fackliga
organisationerna har frihet att förhandla kollektivt – en rättighet som främst
utnyttjas inom de icke-agrara sektorerna. Lagen tillåter i regel strejkrätt vilken
utnyttjas. Banan-, kokosnöt- och citrusfruktindustrierna har liksom
hamnverksamheten beslutats vara samhällsviktiga verksamheter inom vilka
rätten att strejka är förbjuden. Internationella arbetsorganisationen (ILO) har
kritiserat denna breda definition av samhällsviktiga områden och uppmanat
regeringen att begränsa den.
Lagen förbjuder barn- och tvångsarbete. Minimiåldern för arbete har fastställts
till 15 år. Barn mellan 12 och 14 år tillåts emellertid arbeta i vissa familjeföretag
inom jordbruket. Omfattande övertidsarbete är förbjudet.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälsovårdsmyndigheten genomför hälso- och säkerhetskontroller på
arbetsplatserna. Arbetsmarknadsministeriet beslutar om påföljd i fall en
arbetsplats inte lever upp till gällande krav. Arbetstagare äger rätt att avbryta
arbete som kan innebära fara för liv och hälsa utan att riskera förlora sin
anställning. Myndigheterna övervakar att detta efterlevs.
Socialförsäkringssystemet med pensioner och sjukpenning omfattar endast
dem som har formell anställning. I landet finns fyra mindre sjukhus och ett
dussin vårdcentraler. Landets sjukvård lider allvarlig brist på modern
utrustning.
12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri till 16 års ålder. Cirka 90

procent av barn i skolålder deltar i undervisningen. I september 2005 beslöt
regeringen att också sekundärundervisningen ska vara allmän.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Dominica är ett av de fattigaste länderna i Karibien. Landet hamnar på 68:e
plats av totalt 177 länder i FN:s välfärdsindex (HDI).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor i hemmet är vanligt förekommande. Våldtäkt och sexuella
övergrepp lagförs. Maximistraffet för våldtäkt är 25 års fängelse, men normalt
utdöms straff på 5 till 7 års fängelse utom i fall av mord i samband med
våldtäkt då straffet är högre. Ministeriet för välfärdsfrågor följer utvecklingen
och anmäler rapporterade övergrepp till polisen. Den katolska kyrkan verkar
aktivt för att motverka våld mot kvinnor i hemmet.
Prostitution är förbjuden i lag men förekommer och utgör ett allvarligt socialt
problem. Ett stort antal kvinnor från Dominikanska Republiken uppges arbeta
som prostituerade i landet. Lagen förbjuder inte sexuellt ofredande på
arbetsplatser vilket utgör ett problem.
15. Barnets rättigheter
Övergrepp mot barn fortsätter att vara ett problem såväl i hemmen som i
skolan. År 2006 anmäldes 143 fall av övergrepp mot barn, främst sexuella
övergrepp och incest. Skyddet för barns rättigheter är svagt, bland annat på
grund av att de barnavårdande myndigheternas tillsyn är begränsad på grund av
resursbrist.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen förbjuder specifikt diskriminering som grundas på ras, nationalitet,hudfärg och religion. I praktiken är dock levnadsvillkoren särskilt svåra för urbefolkningen, en minoritet om cirka 4 000 personer, som lever i ett särskilt reservat.

17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuellt umgängen mellan personer av samma kön är olagligt.Rapporter
förekommer om diskriminering av HBT-personer (homo-, bi och transsexuella
personer) .
18. Flyktingars rättigheter
Regeringen har ratificerat flyktingkonventionen, samt det tillhörande
protokollet. Regeringen har dock inte beslutat om en nationell politik för
skydd av flyktingar och asylsökanden. I praktiken ges skydd för personer
som vid återsändande till hemlandet löper risk att utsättas för fara.
Myndigheterna beviljar dock inte rutinmässigt flyktingstatus eller asyl.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen förbjuder inte specifikt diskriminering mot personer med
funktionshinder och diskriminering förekommer bland annat genom att
arbetsgivare har rätt att ersätta person med funktionshinder med lägre lön än
vad som fastställts som minimilön.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Det finns för närvarande ingen lokal människorättsorganisation verksam i
landet. Däremot har ett antal frivilliga grupper bildats för att främja
funktionshindrades, kvinnors och barnets rättigheter. Ingen regional eller
internationell människorättsorganisation har under året begärt att få undersöka
något enskilt fall eller huruvida respekten för de mänskliga rättigheterna
respekteras generellt.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Information saknas om internationella insatser för att främja respekten för
mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter i Saint Lucia 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Saint Lucia är en parlamentarisk demokrati med en folkmängd på 165 000
invånare. Vid valet i december 2006 segrade oppositionspartiet United
Workers Party (UWP) under ledning av Sir John Compton över
regeringspartiet Saint Lucia Labour Party (SLP) och erövrade 11 av totalt 17
platser i den folkvalda församlingen. Internationella valobservatörer har
betecknat valet som fritt och rättvist. Sir John Compton valdes till
premiärminister men avled den 7 september 2007 och ersattes av hälsovårdsoch
arbetsmarknadsministern Stephenson King.
Brott mot de mänskliga rättigheterna förekommer. Det rapporteras bland
annat om polisvåld, svåra förhållanden i landets fängelser samt bristande
rättssäkerhet.. Yttrande- och tryckfriheten utnyttjas dock effektivt av media
och av den politiska oppositionen. De civila myndigheterna utövar generellt en
effektiv kontroll över säkerhetsstyrkorna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Saint Lucia har ratificerat följande centrala konventioner avseende mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot
− kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) men inte det fakultativa protokollet om enskild
klagorätt som heller inte har undertecknats
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) , men inte de två fakultativa protokollen om barn i väpnade
konflikter respektive handel med barn, barnprostitution och barnpornografi

Saint Lucia har inte undertecknat eller ratificerat varken FN:s konvention om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, International Covenant on
Economic,
Social and Cultural Rights (ICESCR) eller FN:s konvention om medborgerliga
och politiska rättigheter, International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR).Saint Lucia har inte undertecknat eller ratificerat konventionen mot
tortyr, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or
Punishment (CAT), eller tilläggsprotokollet om förebyggande av tortyr. Saint
Lucia har inte undertecknat eller ratificerat den amerikanska konventionen
om mänskliga rättigheter.
Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC) har endast undertecknats men inte ratificerats.
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tortyr och annan grym eller omänsklig behandling förbjuds i grundlagen.
Människorättsorganisationer har dock kritiserat de svåra förhållandena i
fängelset och förekomsten av polisbrutalitet. Drygt 200 anmälningar om
polisvåld registrerades under 2006.
4. Dödsstraff
Dödsstraff verkställdes senast år 1993. Den starkt ökande brottsligheten under
de senaste åren har dock lett till allmänna krav på hårdare tag mot brottslingar
och lett till att regeringen överväger att upphäva det tillfälliga stopp av dödsstraff
som de facto förekommer.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Grundlagen förbjuder godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden och alla
har rätt till en rättvis och offentlig. Reglerna om en häktningstid om högst 72
timmar respekteras emellertid inte i alla situationer och rättssystemet uppges
vara ineffektivt och överbelastat. Flera fall av polisvåld med dödlig utgång i
samband med att polisen utfört arresteringar har rapporterats. Anklagelser om

fysiskt våld mot interner har framförts. Fängelsesituationen har generellt
förbättrats sedan ett nytt fängelse uppfördes 2003 med skilda avdelningar för
män, kvinnor och ungdomar.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Hälso- och sjukvården är förhållandevis väl utbyggd. Arbetstagare äger rätt att
avbryta hälsofarligt arbete utan att riskera förlora sin anställning.

6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet utgör en integrerad del av det karibiska rättssystemet med
Privy Council i London som högsta instans. Landet har anslutit sig till, men
inte ratificerat, konventionen om inrättandet av den karibiska högsta
domstolen. Lagen föreskriver ett oberoende rättssystem.

12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk mellan 5 och 15 års ålder och en
registreringsavgift krävs. De flesta skolor är statsfinansierade och
undervisningen avgiftsfri. Ungefär en tredjedel av eleverna fortsätter till
sekundär undervisning. Regeringen ger hög prioritet till utbildningsinsatser för
ungdomar.

7. Straffrihet
Straffrihet för poliser inblandade i brott förekommer. Ett arbete pågår för att
reformera poliskåren, öka transparensen och undersöka de anklagelser om
polisvåld som förekommer.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet garanteras i lag vilket
generellt efterlevs.. Enligt en lag från 2003 kan personer dock dömas till två års
fängelse för att ha spridit falska nyheter. Den kontroversiella lagen har särskilt
kritiserats av journalister.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
I lag ges medborgarna rätt att med fredliga medel välja regering genom att delta
i periodiskt återkommande fria och rättvisa val genom allmän rösträtt.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
I lag ges arbetstagare rätt att fackligt organisera sig. De flesta offentligt
anställda och 36 procent av den privata arbetskraften är fackligt anslutna.
Rätten att förhandla kollektivt är reglerad i lag. Lagen föreskriver också
strejkrätt. Poliser och brandmän äger dock ingen sådan rätt.
Barn- och tvångsarbete är förbjudet i lag.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Saint Lucia klassificeras som ett medelinkomstland med en folkmängd på cirka
165 000 invånare och en BNP per capita på närmare 6 000 US-dollar. Landet
hamnar på 72:a plats av totalt 177 länder i FN:s välfärdsindex (HDI).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Regeringen ger hög prioritet åt kvinnors rättigheter. Ministern för kvinnofrågor
ansvarar för dessa frågor men även för jämställdheten på arbetsmarknaden.
Våld mot kvinnor utgör dock alltjämt ett allvarligt problem. Prostitution är
förbjudet enligt lag, men polisen angriper inte det växande problemet. Sexuellt
ofredande på arbetsplatser är sedan den 1 januari 2005 förbjudet i lag men
utgör ett fortsatt problem.
15. Barnets rättigheter
Ministern för kvinnofrågor är även ansvarig för barnets rättigheter och ger
dessa frågor hög prioritet, inte minst ifråga om utbildningsmöjligheter och
hälsovård. Fysiska och sexuella övergrepp mot barn är inte desto mindre ett
utbrett och allvarligt problem.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen förbjuder inte diskriminering av dessa grupper men inga sådana fall
rapporterats. Däremot förekommer ofta diskriminering mot personer som har
drabbats av hiv/aids. Regeringen har inlett ett program för att motverka dessa
negativa attityder och bekämpa en fortsatt spridning av hiv/aids..
5
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuellt umgänge mellan personer av samma kön är förbjudet enligt lag
men det inga fall av diskriminering på grund av sexuell läggning eller
könsidentitet har rapporteras under det senaste året.
18 Flyktingars rättigheter
I praktiken ger regeringen skydd till personer som vid återsändande till
hemlandet riskerar att bli förföljda, men flyktingstatus eller asyl beviljas inte
rutinmässigt.
19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen lagstiftning som ger skydd mot diskriminering av personer
med funktionshinder. Särskilda skolor har inrättats för döva och blinda samt
mentalt funktionshindrade.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Frivilligorganisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i landet. Dock är
myndigheterna inte särskilt lyhörda för synpunkter och rekommendationer,
även om regeringen förklarat sig villig att samarbeta med organisationerna som
arbetar med mänskliga rättigheter.
21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Information om särskilda insatser saknas.

Mänskliga rättigheter i Barbados 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Barbados är en stabil parlamentarisk demokrati med fria och rättvisa val. Vid
det senaste parlamentsvalet i januari 2008 valdes oppositionsledaren David
Thompson för Democratic Labour Party (DLP).
Yttrande-, förenings- och församlingsfriheten finns inskrivna i grundlagen och
respekteras generellt. Grupper som arbetar för de mänskliga rättigheterna tillåts
verka fritt i landet. Problem vad gäller respekten för mänskliga rättigheter (MR)
är bland annat polisövergrepp i syfte att framtvinga erkännande om brott samt
straffrihet för poliser.
Våld och kriminalitet utgör ett allvarligt problem Regeringen har hävdat att
dödsdomar kan behöva verkställas för att komma till rätta med brottsligheten.
Inga avrättningar har emellertid ägt rum sedan 1984
De civila myndigheterna utövar en effektiv kontroll över säkerhetsstyrkorna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Barbados har ratificerat följande konventioner avseende de mänskliga
rättigheterna:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt tilläggsprotokollet om
enskild klagorätt
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot

kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC)
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International Criminal
Court (ICC)
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr efterlevs generellt.
Lagen föreskriver kvarhållande i häkte i högst en vecka innan rättslig prövning
inleds. Lagen förbjuder uttryckligen tortyr och omänsklig och förnedrande
behandling, men trots detta har polisövergrepp rapporterats i syfte att
framtvinga erkännande om brott.
Ett svårbemästrat upplopp och brand vid landets enda fängelse (Glendairy) i
mars 2005 har lett till att drygt 1 000 interner tvingats förflyttas till ett
temporärt fängelse. Förhållandena i detta provisoriska fängelse bedöms vara
undermåliga. Upprättandet av ett nytt och modernt fängelse med en särskild
kvinnoavdelning beräknas kunna tas i anspråk hösten 2007.
4. Dödsstraff
Det finns en stark opinion i Barbados för dödsstraffet och dess verkställighet
för att komma till rätta med den höga brottsligheten. För dödsstraff har ett de
facto moratorium gällt och ingen avrättning har verkställts sedan 1983.
Amnesty International har befarat att regeringen genom att ändra grundlagen
avsett försvåra för de dödsdömda att få strafflindring med åberopande av hur
lång tid de tillbringat i dödscellen under svåra förhållandena.
Författningsändringarna godkändes i slutet av 2006 av parlamentets båda
kamrar med generalguvernörens samtycke. Den nya lagen upphäver
automatiskt domstolars tidigare domar och kan i praktiken göra slut på
moratoriet.

5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtycklig arrest eller frihetsberövande – förbud som i
allmänhet respekteras. Det har inte rapporterats om förekomsten av politiska
fångar. Vid slutet av 2006 fanns det 269 häktade personer som väntade på
rättslig prövning.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Lagen föreskriver ett oberoende rättsväsende vilket regeringen i praktiken
respekterar. Systemet kritiseras dock för att fungera långsamt. Det finns en
ombudsman till medborgarnas skydd, men dennes befogenheter är begränsade.
Barbados anslöt sig i april 2005 till den karibiska högsta domstolen som högsta
rättsliga instans för överklaganden. Barbados poliskår, som omfattar närmare
1 500 personer, är ansvarig för att upprätthålla lag och ordning i samhället.
Regeringens ambition är att rekrytera fler kvinnor till poliskåren som är
mansdominerad.
7. Straffrihet
Fall av straffrihet förekommer avseende polisvåld.
8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Lagen föreskriver yttrande- och tryckfrihet, vilket generellt sett respekteras.
Det gäller också den akademiska friheten och fritt utnyttjande av internet.
Även mötes-, förenings- och religionsfriheten respekteras generellt. De kristna
kyrkorna dominerar. Medlemmar av rastafarisamhället har framfört klagomål
om att de tvingas klippa av sitt långa hår i fängelset, vilket de anser kränker
deras religion. De ansvariga hävdar att så sker av säkerhetsskäl.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen ger medborgarna rätt att med fredliga medel välja regering genom att
delta i periodiskt återkommande fria och rättvisa val och genom allmän
rösträtt. Vid parlamentsvalet i januari 2008 vann oppositionsledaren David
Thompson för Democratic Labour Party (DLP).

EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetstagare har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar. Anställda
inom privat och offentlig sektor har rätt att strejka medan arbetstagare inom
samhällsviktiga områden endast får strejka under vissa omständigheter och
enligt föreskrivna procedurer.
Lagen förbjuder tvångs- och barnarbete och förekomsten av sådant arbete har
inte rapporterats. Lagen stipulerar att minimiåldern för arbete är 16 år vilket
generellt respekteras. En särskild arbetsinspektion utövar tillsyn över att
arbetsplatserna uppfyller fastställda krav. Övertidsarbete baseras på frivillighet.
11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Levnadsförhållandena är generellt goda och sjuk- och hälsovården är väl
utbyggd och håller god standard. Regeringen har tagit initiativ till program
avsedda att motverka diskriminering mot personer med hiv/aids.
12. Rätten till utbildning
Förhållandena på utbildningens områden är goda. Skolsystemet är uppbyggt
efter en brittisk modell och håller en internationellt sett hög kvalitet.
Undervisningen är avgiftsfri och obligatorisk för barn mellan 5 och 16 år. Den
nioåriga skolplikten efterlevs generellt. Omkring 98 procent av alla barn går
vidare till det femåriga påbyggnadsstadiet efter den sjuåriga grundskolan.
Analfabetismen anses praktiskt taget vara avskaffad.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Barbados är ett av de karibiska länderna med den högsta levnadsstandarden
mätt som BNP per capita. Invånarantalet uppgår till 280 000 och landet är ett
av världens mest tätbefolkade. Barbados hamnar på 31:e plats av totalt 177
länder i FN:s välfärdsindex (HDI).

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Kvinnorna är relativt väl företrädda i politik och näringsliv, bland annat är en
tredjedel av regeringens ledamöter kvinnor. Prostitution är olaglig men utgör
ett socialt problem till följd av fattigdom och växande turism. Våldtäkter på
unga flickor är ofta förekommande.

förföljda i sitt hemland, men beviljar inte rutinmässigt flyktingstatus eller asyl.

Allt större uppmärksamhet har på senare tid riktats mot att angripa det sociala
problem som våld mot kvinnor och barn utgör. Inom ministeriet för social
omvandling finns exempelvis en jämställdhetsavdelning som följer
utvecklingen och föreslår åtgärder. Regeringen försöker också genom
lagstiftning att komma till rätta med sexuellt ofredande på arbetsplatser vilket
är ett vanligt förekommande problem. Maxistraffet för våldtäkt är livstids
fängelse.

ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Ett antal människorättsgrupper verkar fritt utan begränsningar från regeringen.
De undersöker och publicerar sina slutsatser i olika människorättsfall.

15. Barnets rättigheter
Det nationella sjukförsäkringssystemet ger i allmänhet barnen fri sjuk- och
tandvård. Barnarbete är förbjudet ( se vidare punkt 14).

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Den karibiska MR-organisationen , Caribbean Rights, har säte i huvudstaden
Bridgetown.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen föreskriver att alla skall behandlas lika oberoende av ras, religion och
kön. Det har inte rapporterats om diskriminering mot landets minoriteter
under det senaste året.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuella kontakter mellan vuxna av samma kön är inte straffbelagt däremot
förekommer diskriminering mot HBT-personer, det vill säga homo-, bi och
transsexuella personer.
18. Flyktingars rättigheter
Det finns inget system för skydd för flyktingar och asylsökanden. I praktiken
ger dock regeringen skydd för personer som vid repatriering befaras bli

19. Funktionshindrades rättigheter
Det finns ingen lag som förbjuder diskriminering av funktionshindrade i
arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård eller andra offentliga institutioner.
Rapporter pekar dock på att diskriminering förekommer av landets cirka
12 000 funktionshindrade.

Regeringens tjänstemän är samarbetsvilliga och tar ofta hänsyn till framförda
åsikter.

Mänskliga rättigheter i Saint Vincent och
Grenadinerna 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Saint Vincent och Grenadinerna är en parlamentarisk demokrati med en
folkmängd på drygt 100 000 invånare. Premiärministern Ralph Gonsalves Unity
Labour Party (ULP) segrade i valet 2005 – ett val som de internationella
valobservatörerna betecknade som fritt och rättvist. Oppositionen har emellertid
ifrågasatt resultatet i flera valkretsar och krävt rättslig prövning i domstol.
Problem på Saint Vincent och Grenadinerna kvarstår vad gäller respekten för
mänskliga rättigheter. Rapporter förekommer om straffrihet för poliser.
Förhållandena i landets fängelser är undermåliga, samtidigt som rättssystemet
är ineffektivt och överbelastat. Regeringen har skärpt lagstiftningen i ett försök
att komma tillrätta med våld mot kvinnor och övergrepp mot barn. De civila
myndigheterna upprätthåller generellt en effektiv kontroll av säkerhetsstyrkorna.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Saint Vincent och Grenadinerna har anslutit sig till de flesta centrala
konventionerna
på MR-området:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), samt det fakultativa protokollet
om enskild klagorätt
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (CERD)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot

kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC) samt det tillhörande protokollet om handel med barn
− Flyktingkonventionen, Convention related to the Status of Refugees, samt det
tillhörande protokollet från 1967
− Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, International
Criminal Court (ICC)
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Förbud mot tortyr och annan grym eller omänsklig behandling är reglerat i
grundlag. Rapporter förekommer dock om polisvåld. Överbeläggning råder i
landets fängelser. Her Majesty’s Prison i huvudstaden Kingstown är byggt för
75 interner men har tagit emot 377 fångar, vilket har lett till allvarliga hälsooch
säkerhetsproblem. Enligt rapporter sker misshandel av interner regelmässigt
för att pressa fram information. Regeringen har tillåtit organisationer
för mänskliga rättigheter att göra fängelsebesök.
4. Dödsstraff
Den senaste avrättningen ägde rum år 1995, då tre personer dömda för mord
hängdes. Såväl regeringen som den allmänna opinionen är positiva till att bevara
dödsstraffet som ett avskräckande medel för att förhindra våldsutvecklingen.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen förbjuder godtycklig arrestering och frihetsberövande. Enligt rapporter
finns inga politiska fångar i landet.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet utgör en integrerad del av det karibiska rättssystemet, med
Privy Council i London som högsta rättsinstans. Saint Vincent och Grenadinerna
har anslutit sig till, men inte ratificerat, konventionen om inrättandet av en

karibisk högsta domstol. Lagen föreskriver ett oberoende rättssystem, som i
praktiken respekteras. Varje medborgares rättighet till rättvisa och offentliga
rättegångar är reglerad i grundlagen.

personer i samhällsviktig verksamhet (el- och vattenförsörjningen, sjukhus och
polis) undantas från denna regel. Barn- och tvångsarbete är förbjudet och
rapporteras inte förekomma i nämnvärd utsträckning.

7. Straffrihet
Fall av straffrihet förekommer avseende polisvåld.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Lagen föreskriver ingen rätt för arbetstagare att avbryta hälsofarligt arbete utan
att riskera att förlora sin anställning.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Lagen föreskriver yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet, vilket
regeringen respekterar i praktiken. Media kan fritt uttrycka sina åsikter. Det
finns tre stora dagstidningar och ett antal mindre publikationer, som samtliga
är privatägda. Den enda TV-stationen är oberoende av regeringen och sex av
sju radiostationer är privatägda

12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri. Utbildningsministeriet
uppger att så gott som alla barn i skolåldern deltar i undervisningen. Eleverna
har fri hälsovård.

9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen ger medborgarna rätt till allmän rösträtt till periodiskt återkommande
fria och rättvisa val.

13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Saint Vincent och Grenadinerna hör till de fattigare länderna i Karibien.
Folkmängden är drygt 100 000 invånare, medan BNP per capita uppgår till cirka
500 US-dollar. Landet hamnar på 92:a plats av totalt 177 länder i FN:s
välfärdsindex (HDI).

Regeringspartiet ULP segrade i valet i december 2005 – ett val som
internationella observatörer har betecknat som fritt och rättvist. Oppositionen har
emellertid framfört anklagelser om oegentligheter i tre valdistrikt, som de anser
har påverkat resultatet. ULP innehar 12 av den folkvalda församlingens 15
platser. Det fanns vid slutet av 2007 två kvinnor i parlamentet och tre kvinnliga
ministrar i regeringen.
Landet har antagit en nationell anti-korruptionsplan och korruptionsnivån
anses allmänt vara relativt låg. Oppositionen hävdar dock att regeringen utnyttjar
sin ställning på ett otillbörligt sätt vid tilldelning av större offentliga
byggnadsprojekt.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetstagare äger rätt att organisera sig fackligt. Mindre än tio procent av
arbetstagarna är dock fackligt anslutna. Strejkrätt föreskrivs i lagen, men

OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor utgör ett allvarligt problem som regeringen försöker bemästra
genom skärpt lagstiftning. Våldtäkter är relativt vanligt förekommande och
beroende på brottets art bestraffas de med mellan åtta års och livstids fängelse.
Under 2006 undersökte polisen 50 fall av våldtäkt. Prostitution är olaglig och
utgör ett stort problem, främst bland kvinnor och tonåringar.
15. Barnets rättigheter
Övergrepp mot barn är ett allvarligt problem. Regeringen har skärpt
lagstiftningen för att motverka olika former av övergrepp mot barn.

16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen förbjuder diskriminering av minoritetsgrupper. Rastafaris har framfört
klagomål om diskriminering gentemot deras medlemmar.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Sexuellt umgänge mellan personer av samma kön är straffbart på Saint Vincent
och Grenadinerna.
18. Flyktingars rättigheter
Även om regeringen anslutit sig till 1951 års flyktingkonvention, jämte 1967 års
protokoll, har inget system upprättats för att skydda flyktingar och asylsökanden.
I praktiken ger regeringen dock skydd till personer som vid återsändande
till sina hemländer riskerar att bli förföljda. Rutinmässig flyktingstatus eller asyl
beviljas inte.
19. Funktionshindrades rättigheter
Inga kända rapporter förekommer om diskriminering av funktionshindrade
inom arbetslivet, utbildningarna, eller vad gäller tillgång till hälsovård. Lagen
föreskriver inte hjälpmedel till rörelsehindrade eller funktionshindrades tillgång
till offentliga byggnader, vilket gör att deras möjlighet att röra sig fritt ofta är
begränsad. Dåliga vägar och brist på rullstolar innebär i praktiken att många
rörelsehindrade sällan lämnar sina hem. En mindre skola och ett
rehabiliteringscenter, som delvis subventioneras av regeringen, har inrättats för
funktionshindrade.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Oberoende organisationer som arbetar för främjandet av de mänskliga
rättigheterna utövar en ingående granskning av utvecklingen inom polis- och
fängelseväsendet och vinner ibland gehör hos regeringen för sina synpunkter.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Inga svenska eller internationella insatser på området för mänskliga rättigheter
har förekommit under 2007.

Mänskliga rättigheter i Grenada 2007
ALLMÄNT
1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna
Grenada med en folkmängd på drygt 100 000 invånare är en parlamentarisk
demokrati med två kamrar. Landet omfattar även de två mindre öarna
Carriacou och Petite Martinique. År 2003 vann premiärministern Keith
Mitchells New National Party (NNP) åtta av det direktvalda parlamentets
femton platser i ett val som allmänt betecknats vara fritt och rättvist.
Respekten för personlig frihet iakttas generellt, fängelserna uppfyller på det
hela taget internationell minimistandard och förekomst av politiska fångar har
inte rapporterats. Massmedia uppvisar åsiktsmässig mångfald. Förhållandena på
arbetsmarknaden är relativt goda även om diskriminering mot kvinnor
förekommer. De civila myndigheterna utövar en effektiv kontroll över
säkerhetsstyrkorna.
Problem vad gäller mänskliga rättigheter rör bland annat korruption,
maktmissbruk och straffrihet för polisen. Övergrepp mot barn utgör ett
problem, men utreds sällan. Transparency International (TI) redovisar också en
hög nivå av korruption i landet. Premiärministern har anklagats för att ha tagit
emot pengar från en utländsk medborgare i utbyte mot en diplomatisk titel.
Även domstol i USA prövar om premiärministern begått ekonomiska
oegentligheter.
2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om
mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer
Grenada har ratificerat följande centrala konventioner om mänskliga
rättigheter:
− Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
− Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
− Konventionen om avskaffandet av alla former av diskriminering mot

kvinnor, Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against
Women (CEDAW)
− Konventionen mot tortyr, Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
− Konventionen om barnets rättigheter, Convention on the Rights of the Child
(CRC)
− Den amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter med
tilläggsprotokoll
MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER
3. Respekt för rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr
Tortyr och annan grym eller omänsklig behandling, godtycklig arrest eller
frihetsberövande är förbjudet enligt grundlagen. Kroppsstraff föreskrivs dock i
sällsynta fall för sexualbrott. För anhållande och häktning tillämpas strikta
tidsgränser.
Landets enda fängelse uppfyller internationell minimistandard med undantag
av överbeläggning och myndigheterna tillåter besök från oberoende
organisationer som bevakar att mänskliga rättigheter respekteras.
4. Dödsstraff
Grenada tillhör enligt Amnesty International den kategori länder som i
praktiken anses ha avskaffat dödsstraffet. Kravet är att inga avrättningar skall
ha ägt rum under de senaste tjugo åren, ett villkor som Grenada uppfyller
genom att den senaste avrättningen inträffade 1978.
5. Rätten till frihet och personlig säkerhet
Lagen föreskriver förbud mot godtycklig arrestering och frihetsberövande, en
föreskrift som regeringen generellt respekterar. Polisen anklagas dock ofta för
korruption och maktmissbruk. Fall av sexuella övergrepp har också
rapporterats.
6. Rättssäkerhet och rättsstatsprincipen
Domstolsväsendet utgör en integrerad del av det karibiska rättssystemet med

Privy Council Office i London som högsta rättsinstans. Grenada har anslutit
sig till, men ännu inte ratificerat, konventionen om en karibisk högsta domstol.
Grundlagen föreskriver varje medborgares rätt till en rättvis offentlig rättegång
vilket i allmänt iakttas. Rättssystemet uppvisar emellertid stora
effektivitetsbrister.

Arbetstagare har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar och 52 procent
av arbetstagarna är fackligt anslutna. Samtliga större fackföreningar har anslutit
sig till en federation, Grenada Trades Union Council, som ekonomiskt stöds av
regeringen. Arbetstagare har strejkrätt och utövar denna rättighet. Barn- och
tvångsarbete är förbjudet vilket tycks respekteras.

7. Straffrihet
Rapporter om straffrihet för poliser inblandade i korruption eller andra brott
rapporteras ha förekommit under året.

11. Rätten till bästa uppnåeliga hälsa
Även om Grenada inte har antagit en lag för hälsa och säkerhet i arbetslivet,
med undantag för barn, har en arbetstagare i praktiken rätt att avbryta arbetet
om fara för liv eller hälsa råder utan att riskera förlora sin anställning.

8. Yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet m.m.
Lagen garanterar yttrande-, tryck-, mötes-, förenings- och religionsfrihet, vilket
i praktiken respekteras. Presskritik förekommer frekvent mot regeringen och
dess utövare. Premiärministern har dock offentligt kritiserat media för brist på
objektivitet och dålig kvalitet i sin rapportering. Premiärministern har stämt en
tidning knuten till oppositionen för ärekränkning och vunnit målet. Media
rapporterar ofta om anklagelser mot premiärministern och flera av hans
ministrar för korruption.
9. De politiska rättigheterna och de politiska institutionerna
Lagen ger medborgarna rätt att med fredliga medel byta regering genom att
delta i periodiskt återkommande fria och rättvisa val och genom allmän
rösträtt. Vid valet år 2003 vann premiärministern Keith Mitchells parti NNP
(New National Party) åtta av femton platser i parlamentet. Valet har betecknats
vara fritt och rättvist även om den regionala samarbetsorganisationen, OAS
(Organization of American States) valobservatörer noterat tveksamheter i
några valkretsar med jämnt resultat. Av den direktvalda kammarens femton
ledamöter är fyra kvinnor. Även fyra kvinnor ingår som ledamöter av senaten
medan sex kvinnor är medlemmar av regeringen.
EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
10. Rätten till arbete och relaterade frågor
Arbetsmarknadsministeriet föreskriver minimilön. Den uppges dock inte vara
tillräckligt hög för att ensamstående och familjer ska kunna leva på den.

12. Rätten till utbildning
Grundutbildningen är obligatorisk och kostnadsfri till 16 års ålder.
13. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
Grenada drabbades under hösten 2004 av orkanen Ivan, den värsta orkanen i
landets historia. Skadeverkningarna blev katastrofala. Närmare 90 procent av
alla hus och byggnader raserades eller skadades allvarligt. Landets enda fängelse
förstördes så att fångarna lyckades fly. Allmän skövling följde i orkanens spår.
Kostnaderna för skadegörelsen har beräknats till ett belopp som motsvarar fyra
gånger storleken av landets årliga bruttonationalprodukt. Det väntas ta lång tid
att återupprätta landets produktionsförmåga fullt ut.
Grenadas ekonomi har drabbats hårt av orkanen Ivan. BNP per capita har
stagnerat och uppgår till cirka 6 000 US-dollar. Landet har försämrat sin
position och hamnar på 82:a plats av totalt 177 länder i FN:s välfärdsindex
(HDI).
OLIKA GRUPPERS ÅTNJUTANDE AV DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
14. Kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor utgör ett allvarligt problem. Trots detta är det ovanligt med
polisingripanden mot kvinnomisshandel inom familjen. Maximistraffet är 15
års fängelse. Prostitution är olaglig men förekommer frekvent. Lagen förbjuder

sexuellt ofredande men den drabbade tvingas själv driva talan i civilmål mot
gärningsmannen. Kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden genom sämre lön
än männen för lika arbete.
15. Barnets rättigheter
Respekten för barnets rättigheter tillgodoses någorlunda tillfredsställande. En
tendens till ökade övergrepp mot barn motverkas av en strikt lagstiftning, som
exempelvis inte erkänner ”samtycke” som någon förmildrande omständighet
vid sexuella övergrepp. Socialministeriet har infört en motsvarighet till svenska
BRIS - barnens hjälptelefon.
16. Rättigheter för personer som tillhör nationella, etniska, språkliga och
religiösa minoriteter samt urfolk
Lagen förbjuder diskriminering av minoritetsgrupper. Inget känt fall av
överträdelse har rapporterats.
17. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet
Lagen förbjuder sexuella relationer mellan personer av samma kön.
18 Flyktingars rättigheter
Det finns inget system för skydd av flyktingar eller asylsökanden. I praktiken
ger dock regeringen skydd för person som löper risk att bli förföljd i sitt
hemland.
19. Funktionshindrades rättigheter
Lagen skyddar inte arbetssökande personer med funktionshinder mot
diskriminering. Regeringen tillhandahåller dock särskild yrkesutbildning för
funktionshindrade för att underlätta anställning.
ÖVRIGT
20. Frivilligorganisationers arbete för mänskliga rättigheter
Inhemska och internationella grupper som arbetar med människorättsfrågor
tillåts verka fritt och utan begränsningar från regeringen.

21. Internationella och svenska insatser på området mänskliga
rättigheter
Information saknas om internationella insatser på området

