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Demokrati, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter
http://regeringen.se/sb/d/1487
Demokrati, jämställdhet och mänskliga 
rättigDemokratifrågor
  Diskrimineringsfrågor
  Jämställdhet
  Mänskliga rättigheter
  Offentlighetsprincipen
  Nationella minoriteter
  Samer - Samepolitik

Demokratipolitiken syftar till att värna om och fördjupa den 
svenska demokratin. Insatser för ett ökat och mer jämlikt 
medborgerligt deltagande är en viktig del i demokratipolitiken. 
Demokratifrågorna är kopplade till arbetet med att säkerställa 
full respekt för de mänskliga rättigheterna. Den svenska 
utrikespolitiken ska bidra till att människor också i andra länder 
får del av de mänskliga rättigheterna.

Svenska valobservatörer på plats i Pakistan
Den 18 februari hålls val i Pakistan. Två svenskar ingår i EUs 
valobservatörsinsats. En av dem har varit på plats sedan slutet 
av december medan den andre nyligen påbörjat sin tjänstgöring. 
Valet var ursprungligen planerat till den 8 januari, men 
valdagen flyttades fram med anledning av mordet på Benazir 
Bhutto den 27 december. 
 ▪ Webbplats: EUs valobservatörer i 

Pakistan (engelska)
 ▪ Läs mer om Sveriges förbindelser med 

Pakistan

Jurister försvarar mänskliga rättigheter i Afrika
Att bli åtalad för landsförräderi helt utan bevis - att bli 
trakasserad av polis för sin sexuella identitet - att bli fängslad 
för att skrämmas till tystnad. Det är tre exempel på brott mot de 
mänskliga rättigheterna i Afrika. 

- Jag var hoppfull när vi gick in i processen eftersom det inte 
fanns några som helst bevis mot min klient. Trots det fälldes 
han till en långt fängelsestraff, berättar Neneh Chamchongan, 
advokat från Gambia. Hon är en av de afrikanska jurister som är 
på Sverigebesök för att tala om sitt arbete för mänskliga 
rättigheter i bland annat Gambia, Uganda och Zimbabwe.
 ▪ Läs mer på regeringens webbplats för mänskliga 
rättigheter
  
FN:s sändebud talar om företagande och mänskliga 
rättigheter
John Ruggie är FN:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter i näringslivet. Under en blixtvisit i Sverige passade 
han mellan olika möten på att tala om mänskliga rättigheter och 
socialt ansvar inom företag runt om i världen. 
 ▪ Läs hela artikeln
 ▪ Läs referat från John Ruggies föreläsning 

på Handelshögskolan
 ▪ Pressmeddelande: Ewa Björling träffar 

FN:s särskilde representant för företag 
och mänskliga rättigheter

  
Samefolkets dag, 6 februari
Den 6 februari firar vi samefolkets dag. Det är en gemensam dag 
för samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. 
Nationaldagen firades första gången år 1993. Det första samiska 
landsmötet hölls i Trondheim den 6 februari 1917. 
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 ▪ Läs mer på regeringens webbplats om 
mänskliga rättigheter

  
FN-konventioner i nyutgåva
Nu går det att beställa den nya utgåvan av FN-konventionerna 
om mänskliga rättigheter. Den här samlingen med konventioner 
i svensk översättning innehåller både den allmänna förklaringen 
och de internationella konventionerna. 
    ▪ Läs mer på regeringens webbplats om mänskliga 
rättigheter

  Carl Bildt fördömer arrestering i Syrien 
  Jan Eliasson: "Det behövs mer politisk vilja från 

parterna i Sudan"
  Förintelsens minnesdag   
  Martin Luther King-dagen 8 
 Alla notiser

Aktuellt om demokrati, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter
  FN bedömer Sveriges jämställdhetsarbete 

  Uppdrag till länsstyrelserna för fortsatta insatser mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 

  Pressträff om FN:s jämställdhetsbedömning av Sverige 

  "Det finns hopp för Kongo" 

  Nyamko Sabuni medverkar i handbokslansering: Våld i 
samkönade relationer 

  Pressavdelning

Mänskliga rättigheter.se
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter med fakta, 
historik och svenska åtaganden.

Utrikespolitik och mänskliga rättigheter

Omsorgen om folkrätten och de mänskliga rättigheterna 
genomsyrar regeringens handlande i FN, i Europeiska unionen 
och andra organ samt i kontakterna med enskilda 
stater.  Folkrätt och mänskliga rättigheter

Samer - samepolitik

Senaste publikationer
  Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de 

mänskliga rättigheterna
  Nationell handlingsplan mot sexuell exploatering av barn 
  Ett starkare skydd mot diskriminering 
  Alla publikationer

ANSVARIGT STATSRÅD
 ▪ Beatrice Ask
 ▪ Carl Bildt
 ▪ Eskil Erlandsson
 ▪ Göran Hägglund
 ▪ Maria Larsson
 ▪ Nyamko Sabuni
 ▪ Gunilla Carlsson

ANSVARIGT DEPARTEMENT
 ▪ Integrations- och jämställdhetsdepartementet
 ▪ Utrikesdepartementet
 ▪ Jordbruksdepartementet
 ▪ Socialdepartementet
 ▪ Justitiedepartementet
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Demokratifrågor
http://regeringen.se/sb/d/2001

  Mål och budget för demokratipolitiken
  Dialog om en förstärkt gemensam värdegrund

Demokratipolitiken har till syfte att värna och fördjupa den 
svenska demokratin. Politiken omfattar både insatser för ett 
ökat och mer jämlikt medborgerligt deltagande och insatser för 
att främja de mänskliga rättigheterna.
   En väsentlig del i demokratiarbetet är att verka för ett högt 
valdeltagande men även att öka medborgarnas inflytande och 
deltagande mellan valen.

Politiken har tre utgångspunkter:
    ▪ att stärka förutsättningarna för deltagande,
 ▪ att undanröja hinder för deltagande, samt
 ▪ att skapa möjligheter för ett ökat och mer jämlikt 

deltagande.
Demokratiarbetet handlar även om att stärka demokratins 
funktionssätt på kommunal, regional och nationell nivå, 
motverka och förhindra våld och hot mot politiker samt att 
främja utvecklingen av e-demokrati m.m.                                        
     Sverige deltar och bidrar även till utvecklingen av fora och 
processer för demokratiutvecklingsfrågor inom Europarådet, 
EU, FN och andra internationella sammanhang.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni
ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
RELATERAT
  Läs mer om det demokratiska systemet i Sverige

Jämställdhet

http://regeringen.se/sb/d/2593

  Budget för jämställdhetspolitiken
  Mål för jämställdhetspolitiken
  Jämställdhetsintegrering
  Makt och inflytande
  Mäns våld mot kvinnor
  Internationellt
  Jämställdhet i siffror

För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar 
tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje 
individ, kvinna som man, ska ha möjlighet att utveckla sin 
begåvning inom just de områden där man har de bästa 
förutsättningarna oavsett kön. Jämställdhet mellan kvinnor och 
män är därför en viktig faktor för tillväxt. För att nå resultat ska 
jämställdhetspolitiken genomsyra alla delar av regeringens 
politik.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Nyamko Sabuni

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
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Jämställdhetsintegrering
http://regeringen.se/sb/d/3267

  EU-projekt om jämställdhetsintegrering

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi 
som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. 
Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla 
politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.
     Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där 
ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas 
måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga 
arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till 
att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas 
andra politiska frågor och verksamheter.

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet
Under 2004 inleddes ett omfattande förändringsarbete i 
Regeringskansliet för att genomföra jämställdhetsintegrering. 
Utgångspunkten för förändringsarbetet är att skapa bestående 
förändringar av de ordinarie arbetssätten. 

Jämställdhetsintegrering i de statliga myndigheternas 
verksamhet
För att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i de statliga 
myndigheterna tillsatte regeringen i januari 2005 en kommitté 
som bland annat arbetar med att pröva och utveckla nya 
metoder och utbildningar för jämställdhetsintegrering.

RELATERAT
  Moving Ahead: Gender budgeting in Sweden

LADDA NER
  Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering i 

Regeringskansliet (pdf 275 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  JämStöds webbplats

Mäns våld mot kvinnor

http://regeringen.se/sb/d/3208

  Prostitution och människohandel

Det fjärde delmålet för jämställdhetspolitiken är att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, 
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Målet 
omfattar alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och 
hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Vidare omfattas 
arbetet för att motverka prostitution och handel med människor 
för sexuella ändamål, samt så kallat hedersrelaterat våld.
    Den 14 november 2007 beslutade regeringen om en 
handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer.
     Handlingsplanen omfattar 56 åtgärder inom sex 
insatsområden: ökat skydd och stöd till våldsutsatta, stärkt 
förebyggande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i 
rättsväsendet, utveckling av insatser riktade till våldsutövare, 
ökad samverkan och ökade kunskaper.
    Regeringen satsar drygt 800 miljoner kronor under 
mandatperioden för att genomföra handlingsplanen.

RELATERAT
  Pressmeddelande: Regeringen beslutar om handlingsplan 

mot våld
  Webbutsändning: Se pressträffen om den nya 

handlingsplanen i efterhand
  Skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer
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Internationellt
http://regeringen.se/sb/d/3280

  Europarådet
  Jämställdhetsarbetet inom EU
  Nordiska ministerrådet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en prioriterad fråga i 
det internationella samarbetet och flera insatser görs för att 
kvinnors villkor ska stärkas i Norden, Europa och i övriga 
världen.

Det internationella intresset för Sveriges jämställdhetspolitik är 
stort. Det som åstadkommits hittills nationellt har givit oss en 
stark internationell position inom jämställdhetsarbetet och 
intresset för och efterfrågan på våra erfarenheter och våra 
lösningar är stort. Sverige har ett förtroendekapital 

Mänskliga rättigheter
http://regeringen.se/sb/d/2665

  En nationell handlingsplan för de mänskliga 
rättigheterna

  Konventionen om barnets rättigheter

"Alla människor är födda fria och lika i värde och 
rättigheter."

Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Det är en viktig uppgift att stärka de mänskliga 
rättigheterna, och respekten för dem. Arbetet för att främja de 
mänskliga rättigheterna sker både nationellt och i 
utrikespolitiken. Frågor om mänskliga rättigheter genomsyrar 
de flesta politikområden.

Vad är mänskliga rättigheter?
De rättigheter som inryms i FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna från 1948 innehåller, enkelt uttryckt

 ▪ de grundläggande friheterna, såsom rätten att hysa eller 
uttrycka åsikter, att utöva en religion, att bilda eller gå 
med i en organisation eller att ordna möten

 ▪ rätten till skydd mot övergrepp, till exempel rätten att 
inte bli godtyckligt arresterad eller utsättas för tortyr

 ▪ rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven, 
till exempel rätten till en tillfredsställande 
levnadsstandard, till hälsovård och till utbildning.
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Under de drygt femtio år som gått sedan den allmänna 
förklaringen antogs har rättigheterna slagits fast i ett antal 
internationella konventioner. Konventionerna tillförsäkrar 
enskilda olika rättigheter gentemot statsmakten. Sverige har 
ratificerat de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter, 
vilket innebär att vi förbundit oss att respektera 
konventionernas regler. Den svenska utrikespolitiken ska bidra 
till att människor också i andra länder får del av de mänskliga 
rättigheterna.

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
För att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och 
informera om de svenska åtagandena på områdena har 
regeringen öppnat en webbplats om mänskliga rättigheter. Här 
finns bland annat mer information om regeringens arbete för 
mänskliga rättigheter i Sverige och i svensk utrikespolitik. På 
webbplatsen finns också nyheter, konventioner, skrivelser, 
publikationer och rapporter om de mänskliga rättigheterna i 
världens alla länder.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Utrikesdepartementet
  Integrations- och jämställdhetsdepartementet
  Socialdepartementet

RELATERAT
  Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

EXTERNA LÄNKAR
  Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
  UD:s rapporter om de mänskliga rättigheterna i världens 

länder

Nationella minoriteter
http://regeringen.se/sb/d/9594

  Mål och budget för minoritetspolitiken

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de 
nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken.

Minoritetspolitikens mål
Målet för minoritetspolitiken kan delas in i tre huvudområden

 ▪ att ge skydd för de nationella minoriteterna,

 ▪ att stärka deras möjligheter till inflytande,

 ▪ att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls 
levande.

Sveriges nationella minoriteter
Sverige har fem nationella minoriteter som är judar, romer, 
samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar. 
De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib (alla 
varieteter), samiska (alla varieteter), finska och meänkieli.

De fem nationella minoriteterna i Sverige omfattas alla av den 
svenska minoritetspolitiken. Minoritetspolitiken ska stärka de 
nationella minoriteterna och ge det stöd som krävs för att deras 
språk ska hållas levande.

Minoritetspolitikens grunder
Grunden för minoritetspolitiken finns dels i propositionen 
"Nationella minoriteter i Sverige" (prop. 1998/99:143) och dels i 
två Europaråds konventioner - ramkonventionen om skydd för 
nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska 
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stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 
(minoritetsspråkskonventionen) - som Sverige ratificerade år 
2000.

Minoritetspolitiken bygger på bestämmelserna i dessa två 
konventioner som Sverige är skyldigt att följa. Rätten till skydd 
för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken är enligt 
ramkonventionen och minoritetsspråkkonventionen en 
integrerad del av det internationella skyddet för de mänskliga 
rättigheterna. Ramkonventionen omfattar områden inom hela 
samhällslivet, såsom barnomsorg, utbildning - på alla nivåer - 
kultur, media, anti-diskriminering och äldreomsorg. 
Minoritetsspråkskonventionen omfattar en rätt att använda 
minoritetsspråken, men också åtgärder för att 
minoritetsspråken ska bevaras och utvecklas. Som en följd av 
ratificeringarna är Sverige skyldigt att periodiskt återrapportera 
till Europarådet om vilka åtgärder Sverige vidtagit för att 
efterleva de krav som uppställs i konventionerna. För 
ramkonventionens del sker rapporteringen vart femte år och för 
minoritetsspråkskonventionen sker återrapporteringen vart 
tredje år. I juni i år lämnade Sverige sin andra rapport angående 
efterlevnaden av ramkonventionen och till nästa sommar måste 
Sverige lämna sin tredje rapport angående efterlevnaden av 
minoritetsspråkskonventionen. I rapporteringen ska Sverige 
artikel för artikel ange vilka åtgärder Sverige vidtagit för 
efterlevnaden av respektive konvention. Regeringen försöker 
också svara på direkta frågor som Europarådet ställt samt möta 
upp kritik som Europarådet lämnat. Därefter granskar 
Europarådet Sverige och granskningen resulterar i en rapport 
om förhållandena i Sverige samt rekommendationer. 
Europarådet har nyligen avlämnat sina rekommendationer om 
Sveriges efterlevnad av minoritetsspråkskonventionen.

Minoritetsspråken
Ett av minoritetspolitikens huvudområden är att ge stöd åt de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Tre av de 
nationella minoritetsspråken - samiska, finska och meänkieli - 
har historiskt en stark tillhörighet till vissa geografiska områden 
inom landet. Därför omfattas dessa språk av särskilda regionala 
åtgärder.

Genom särskild lagstiftning ges enskilda rätt att använda 
samiska, finska och meänkieli i kontakter med 
förvaltningsmyndigheter och domstolar i de geografiska 
områden (s.k. förvaltningsområden) där språken har använts av 
hävd och fortfarande används i tillräcklig utsträckning. 
Lagstiftningen omfattar ett antal kommuner i Norrbottens län. 
Det språkliga förvaltningsområdet för samiska är Arjeplog, 
Gällivare, Jokkmokk och Kiruna kommun. För finska och 
meänkieli är de språkliga förvaltningsområdena Gällivare, 
Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommun.

Lagarna innebär bl.a. att kommunerna i förvaltningsområdena 
ska ge föräldrar möjlighet att placera sina barn i 
förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs 
på minoritetsspråket. Motsvarande gäller även för 
äldreomsorgen. 

Utredning om finska och sydsamiska språken
Regeringen beslutade den 22 januari 2004 att tillkalla en 
särskild utredare, Paavo Vallius, med uppgift att analysera om 
det finns förutsättningar att utvidga det finska 
förvaltningsområdet till att även gälla i Stockholms- och 
Mälardalsregionen. I februari 2005 beslutade regeringen att 
utredaren också skulle analysera om det finns förutsättningar 
att utvidga det samiska förvaltningsområdet till att gälla inom 
det sydsamiska området. Med det sydsamiska området avses de 
södra delarna av det traditionella språkområdet som omfattar 



delar av Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas 
län. Utredaren lämnade ett delbetänkande, Rätten till mitt språk 
(SOU 2005:40), i maj 2005 och ett slutbetänkande, Att återta 
mitt språk (SOU 2006:19), den 21 februari 2006. I 
betänkandena föreslås att en utvidgning ska ske av såväl det 
finska som det samiska förvaltningsområdet. Utredaren har 
även lämnat andra förslag inom det minoritetspolitiska 
området. Betänkandena behandlas för närvarande inom 
Regeringskansliet
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LADDA NER
  Europarådets rapport om Sveriges tillämpning av 

ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter 
(pdf 444 kB)

  Europarådets rapport och rekommendation om Sveriges 
tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- 
eller minoritetsspråk (pdf 287 kB)

  Lag om rätt att använda samiska hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar, SFS 1999:1175, 
Lulesamiska (pdf 65 kB)

  Lag om rätt att använda samiska hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar, SFS 1999:1175, 
Nordsamiska (pdf 68 kB)

  Lag om rätt att använda samiska hos 
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Sydsamiska (pdf 64 kB)

  Lag om rätt att använda finska och meänkieli hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar, SFS 1999:1176 
(pdf 48 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Europarådets rekommendation angående Sveriges 

införande av ramkonventionen om skyddet för nationella 
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  Sammanfattning av Europarådets rekommendationer på 
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  Utredningen om finska och sydsamiska språken
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Samer - Samepolitik

http://regeringen.se/sb/d/4366

  Samerna - ett ursprungsfolk
  Sametinget
  Interdepartemental arbetsgrupp för samepolitiken
  Informationstidning om samer
  Bok: Samer - ett ursprungsfolk i Sverige
  Frågor och svar om samer

Samefrågor i Regeringskansliet
Samefrågorna är tvärsektoriella och berör ett flertal 
departement i Regeringskansliet. Jordbruksdepartementet är 
det samordnande departementet. Sedan 1995 finns det en enhet 
inom Jordbruksdepartementet som bland annat arbetar med 
same- och rennäringsfrågor.

Sedan Sametinget inrättades 1993 har arbetet med samefrågor 
varit inriktat på att överföra arbetsuppgifter från andra 
myndigheter till Sametinget inom områden där detta är 
naturligt och rimligt. Målsättningen är att öka samernas 
inflytande över frågor som är av stor betydelse för den samiska 
näringsutövningen och kulturen. Arbetet syftar också till att 
tillsammans med samerna forma en politik som baseras på 
ömsesidig respekt samt ökat deltagande av samer i samhället.

Jordbruksministern besöker Jokkmokk den 7-9 feb 
Jordbruksminister Eskil Erlandsson deltar på Jokkmokks 
marknad och träffar företrädare för samerna för att ta del av och 
diskutera aktuella frågor kring samer och rennäring. Under 
besöket kommer han även att delta i ett rundabordssamtal med 
parter som utgör den så kallade Laponiaprocessen.

▪ Pressmeddelande: Jordbruksministern besöker 
Jokkmokk den 7-9 februari
▪ Samer - Samepolitik
▪          Rennäring

Samefolkets dag 
I dag, den 6 februari, är det Samernas nationaldag. Den firas 
sedan 1993 till minne av det första samelandsmötet som hölls 
den dagen i Trondheim år 1917.
Läs mer om Samefolkets dag på Sametingets webbplats
Sameministrarna mötte sametingspresidenterna 
Boken om samer - nu även på spanska 
Regeringen satsar på Sametinget 
Jordbruks- och sameministern besöker Sametinget
och Girjas sameby 
Eskil Erlandsson på seminarium om Nordisk 
samekonvention 

Läs mer

  Rennäring
  Minoriteter
Informationsmaterial

  Broschyr: Samer - ett ursprungsfolk i Sverige
  Broschyr: The Sami - an Indigenous People in Sweden
  Tidning: Same, same but different
  Lärarhandledning: Same, same but different

Samiskt informationscentrums webbportal
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