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1. Skyddet för mänskliga rättigheter. Några tendenser

Sedan mitten av förra seklet har skyddet för de mänskliga rättigheterna byggts
ut i form av ett stort antal konventioner och andra instrument i tillägg till FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Nio FN-konven-
tioner har antagits vilka tillsammans med förklaringen utgör kärnan av skyddet
för mänskliga rättigheter på global nivå.1 De nämnda konventionerna har vunnit
mycket bred anslutning, men efterlevnaden uppvisar stora brister. Det är inte
ovanligt att stater som saknar såväl förmåga som politisk vilja att genomföra
vissa konventioner ändå biträder dessa. Särskilda organ har visserligen inrättats
för att vaka över tillämpningen av konventionerna. Men kommittéerna, vars
rekommendationer för övrigt saknar bindande verkan, fungerar illa. De lider
brist på resurser, stora balanser har uppstått för behandlingen av klagomål och
kompetensen hos kommittéernas medlemmar har satts i fråga. Många regeringar
fullgör sina rapporteringsskyldigheter senfärdigt och ofullständigt.2 

Värnet av skyddet för mänskliga rättigheter har på det internationella planet i
hög utsträckning varit en fråga om att kritisera stater för deras kränkningar av

1 Se http//:www.ohchr.org/english/law/index.htm. Vid sidan av detta system på global nivå finns
som bekant regionala konventioner – i Afrika, Amerika och Europa – och härtill knutna system
för att bevaka dessa konventioners efterlevnad. 

2 Vid årsskiftet 1998/1999 hade 83 % av staterna anslutna till konventionen mot diskriminering
av kvinnor inte fullgjort sin rapporteringsskyldighet. Motsvarande siffra för barnkonventionen
var 65 %. Övriga FN-konventioner av relevans i detta sammanhang hade siffror mellan dessa
bägge tal. Se J. Crawford, The UN human rights treaty system: A system in crisis?, The Future
of UN Human Rights Treaty Monitoring, ed. P. Alston & J. Crawford, Cambridge 2000 s. 5. 

* Artikeln bygger bl.a. på författarens erfarenheter från medverkan i ett FN-projekt avseende
handlingsplaner för mänskliga rättigheter i Kap Verde, Litauen, Mauretanien, Moldavien,
Mongoliet och Nepal. De sex länderna som fått stöd av FN inom ramen för ett pilotprojekt omta-
las i det följande med uttrycket ”pilotländerna”. – Jur. dr Anna-Karin Lindblom, ämnessak-
kunnig i Justitiedepartementet, har kommenterat ett utkast till denna artikel. Jag framför mitt
varma tack för hennes synpunkter. 

**Innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap vid Stockholms univer-
sitet. 
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dessa rättigheter. En sådan kritik har rönt betydande uppmärksamhet i många
fall. Med åren har emellertid medvetenheten vuxit sig allt starkare att arbetet
också måste handla om långsiktiga åtgärder, såsom utbildning, medvetandegö-
rande, institutionsutveckling och annan nationell kapacitetsuppbyggnad. Kritik
och kapacitetsuppbyggnad måste gå hand i hand; staterna måste både skydda
och främja rättigheterna.3

En annan tendens är uppfattningen att ett rättighetsperspektiv kan och bör
anläggas på ett lands planering och politik inom alla samhällssektorer.4 Mänsk-
liga rättigheter skall inte betraktas som en sektor i sig inom vilken ansvar
utkrävs utan vara grunden för politiken inom olika samhällsområden. Detta
innebär att man mindre betonar människors behov (av utbildning, hälsa, bostad
osv.), mer deras rätt till sådana nyttigheter, varvid de mänskliga rättigheterna är
grunden för politiken.5 

2. Nationella handlingsplaner

FN:s världskonferens om mänskliga rättigheter i Wien 1993 rekommenderade
staterna att överväga att utarbeta nationella handlingsplaner för mänskliga rät-
tigheter.6 Det torde dock inte vara fler än ett tjugotal stater som utarbetat sådana
planer och än färre som också genomfört sina planer.7 Länder som utarbetat kva-
lificerade planer är Australien, Brasilien, Litauen, Norge, Sverige och Sydaf-
rika.8 Ingen stormakt har antagit en handlingsplan liksom varken Danmark eller
Finland. Det är inte nödvändigtvis de stater som har eller särskilt strävar efter ett
fullgott rättighetsskydd som utarbetar handlingsplaner.9

Mot bakgrunden av de tendenser som antyddes i avsnitt 1 förefaller konferen-
sens rekommendation angående nationella handlingsplaner som logisk och

3 Se t.ex. UNDP, Human Rights in UNDP. Practice Note, April 2005. 
4 Detta perspektiv skall prägla också Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122).

Rättighetsperspektivet betonas även i skr. 2001/02:186, skr. 2003/04:20 och skr. 2004/05:161.
5 I resurssvaga länder får på detta sätt mänskliga rättigheter en direkt koppling till fattigdomsbe-

kämpning; se OHCHR, Human Rights and Poverty Reduction. A Conceptual Framework, New
York and Geneva 2004. Se även UNDP, Poverty Reduction and Human Rights. A Practice Note,
June 2003.

6 Se konferensens slutdokument: Vienna Declaration and Programme of Action, UN doc. A/
CONF.157/23I par. 71. Dokumentet finns tillgängligt: www.ohchr.org.

7 OHCHR:s hemsida, som tar upp ett 20-tal länder, är inte helt tillförlitlig. Se www.unhchr.ch/
html/menu2/plan_action.htm.

8 Ytterligare stater som utarbetat planer är följande: Bolivia, Ecuador, Filippinerna, Indonesien,
Kap Verde, Kongo (Demokratiska Republiken), Lettland, Malawi, Mauretanien, Mexico,
Moldavien, Mongoliet, Nepal, Nya Zeeland, Peru, Thailand och Venezuela. 

9 Jfr avsnitt 12.1. 
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framsynt, men samtidigt kan man alltså notera att bara en bråkdel av världens
stater antagit och genomfört handlingsplaner; tilltron till dessa som redskap är
alltså begränsad.10 

Sverige är ett av de länder som utarbetat en nationell handlingsplan. En första
sådan kom till trots att regeringen inte tyckte att behovet av en plan var stort.11

Efter ett omfattande samrådsarbete presenterades en kartläggning av läget.12 I
januari 2002 överlämnades handlingsplanen för åren 2002–2004 i en skrivelse
till riksdagen.13

Handlingsplanen var ett digert dokument som byggde på ett omfattande
arbete. Planen dominerades av redovisningar av redan föreliggande dokument
eller planerade sådana. Den dubblerade också ett antal andra handlingsplaner.14

Handlingsplanen omfattade såväl de medborgerliga och politiska rättigheterna
som de ekonomiska, sociala och kulturella. Skyddet mot förföljelse och tortyr,
skyddet mot diskriminering, funktionshindrades samt barnets rättigheter gavs
särskild uppmärksamhet liksom boendefrågor, nationella minoriteter, samernas
ställning samt vissa rättssäkerhetsfrågor. Detsamma gällde utbildningen om
mänskliga rättigheter. 

Handlingsplanen utvärderades år 2004; utfallet av utvärderingen var gott.15

Det faktum att det fanns en handlingsplan uppfattades som en signal om att detta
område var prioriterat. Arbetet med planen hade präglats av ett brett och öppet
samråd och lett till ökad medvetenhet. Också vissa delvis kritiska synpunkter
framfördes i utvärderingen. Bl.a. förordades att kartläggningen skulle göras mer
djupgående inför nästa plan, att denna skulle göras mer handlingsinriktad och
att instruktionerna till myndigheterna skulle göras tydligare. 

På grundval av bland annat utvärderingen har det utarbetats en andra hand-
lingsplan, denna gång för perioden 2006–2009.16 Som ett led i arbetet med

10 Synen på handlingsplaner skiljer sig därmed markant från den positiva inställning som råder i
fråga om nationella, oberoende institutioner för mänskliga rättigheter som fått ett rejält upp-
sving. Det finns i dag över 50 sådana institutioner som är erkända enligt de s.k. parisprinciperna,
Principles relating to the Status of National Institutions, adopted in Paris 1991. Principerna god-
kändes 1993 av FN:s Generalförsamling. 

11 Bil. 1 till Ds 2001:10.
12 Mänskliga rättigheter i Sverige – en kartläggning, Ds 2001:10.
13 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, skr. 2001/02:83.
14 Exempel är att handlingsplanen behandlar ämnen som också ta upp i handlingsplanen för han-

dikappolitiken (prop. 1999/2000:79) respektive handlingsplanen mot rasism, främlingsfientlig-
het, homofobi och diskriminering (skr. 2000/01:59) samt handlingsplanen för reformering av
domstolsväsendet (skr. 1999/2000:106). Andra exempel är strategin för att förverkliga barnkon-
ventionen (prop. 1997/98:182) och en ”barnskrivelse” till riksdagen (skr. 1999/2000:137). 

15 Th. Hammarberg och A. Nilsson, ”Bra början, men bara en början”, En utvärderande kommen-
tar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna – Justitiedepartementet
(Ju2004/6673/D), Januari 2005. Se www. manskligarattigheter.se

16 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009, skr. 2005/06:95.
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handlingsplanen gjordes också denna gång en kartläggning av läget i fråga om
mänskliga rättigheter i Sverige.17 Denna andra handlingsplan har stora likheter
med den första. Arbetet med planen bedrevs i stor öppenhet och resulterade i ett
ambitiöst dokument som ger en bred och aktuell överblick över hela fältet. Pla-
nen är mycket omfattande och domineras av redovisningar av redan förelig-
gande och planerade dokument. Vissa planer dubbleras.18 Ämnesmässigt finns
också stora likheter med den första planen. Dock betonas diskriminering som
generellt problem och större uppmärksamhet ges åt mäns våld mot kvinnor lik-
som åt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Även rättssäkerhetsfrågor
bereds större utrymme i den andra planen. En av de konkreta åtgärderna är inrät-
tandet av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige. Delegationen, vars
uppdrag upphör år 2010, har främst som uppgift att lämna stöd och information
samt att stimulera till debatt och erfarenhetsutbyte.19 Det förutskickas också att
regeringens styrning av myndigheternas ansvarstagande för att de mänskliga
rättigheterna respekteras skall bli tydligare. 

3. Syften och funktioner

Vad är en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter? Förefintliga hand-
lingsplaner skiljer sig åt, men en gemensam nämnare är syftet att stärka den
nationella kapaciteten att främja och skydda mänskliga rättigheter. En hand-
lingsplan bör vara ett genuint nationellt åtagande, inte endast statens eller rege-
ringens utan en plan som har stöd av ett vitt spektrum av samhället. En hand-
lingsplan kan, teoretiskt sett, fylla en mångfald av funktioner. Den kan sätta de
mänskliga rättigheterna på agendan och göra det legitimt att diskutera samhälls-
problem i rättighetstermer. Den kan bidra till ökad kunskap och medvetande om
medborgarnas rättigheter. Den kan också skapa överblick, vara ett medel för att
skapa samordning av statens politik, skapa en arbetsfördelning och för att göra
prioriteringar. För ett mindre utvecklat land kan den även vara en ram för det
bistånd som landet får. En viktig funktion i alla slags stater är att skapa ett forum
för dialog. Det civila samhället kan göra sin röst hörd i processen att utarbeta
planen och använda denna för opinionsbildning liksom för granskning av rege-
ringens politik, inte minst av efterlevnaden av statens internationella åtaganden.
En plan kan vidare vara en manifestation av att staten tar sina internationella åta-

17 Handlingsplanen utgör del I (s. 11–130) av den i not 16 nämnda skrivelsen till riksdagen och
kartläggningen utgör del II (s. 131–242) av skrivelsen.

18 Exempel är skrivelsen till riksdagen om barnets rättigheter (skr. 2003/04:47).
19 Närmare om delegationens verksamhet, se www.mrdelegationen.se.
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ganden på allvar. Beredningen av planen kan samordnas med rapporteringen till
de internationella övervakningsorganen.20 

4. Politisk vilja och nationellt ansvarstagande 

För att handlingsplaner skall få genomslag krävs ett engagemang på hög politisk
nivå. Saknar en regering genuin vilja att medge brister i skyddet för mänskliga
rättigheter och att vidta åtgärder för att förbättra detta, saknas också förutsätt-
ningar för att en handlingsplan skall få genomslag. Det krävs även att regeringen
accepterar en öppen beredningsprocess med brett deltagande och att den är
beredd att anslå resurser för arbetet med planen och dennas genomförande. Men
det räcker inte med politisk vilja, det krävs också politisk förmåga att genomföra
de förändringar som föreslås i planen, t.ex. möjlighet att mobilisera en majoritet
i parlamentet för förändringarna. Alla pilotländer (Kap Verde, Mauretanien,
Moldavien, Mongoliet och Nepal) utom Litauen uppvisar brister i fråga om de
förutsättningar som här berörts.

Nationellt ansvarstagande (”ownership”) är en närliggande förutsättning. Ide-
aliskt sett åtnjuter handlingsplanen så brett stöd att dess genomförande inte
skulle äventyras av ett regimskifte. I Litauen var parlamentet djupt engagerat i
arbetet med planen och det följande regeringsskiftet i landet påverkade inte pla-
nens ställning. Thailand är exempel på motsatsen; ett maktskifte ledde till att
landets handlingsplan lades åt sidan. En bred deltagandeprocess är dock ingen
garanti för nationellt ansvarstagande. Det illustreras av Mongoliet och Molda-
vien där det närmast varit FN m.fl. organ som fått vara pådrivande. 

5. Beredningsprocessen och dess effekter

Beredningsprocessen tar betydande resurser i anspråk och är tidskrävande
(expertis och administration m.m.). Arbetet i såväl pilotländerna som Sverige
illustrerar det. Beredningsarbetet bör vara kopplat till genomförandefasen
genom att man identifierar de faktorer som kan stå i vägen för genomförandet.
I alla sex pilotländerna tog arbetet längre tid än man hade förutsett p.g.a. att
arbetet inte hade tillräcklig fokus på prioriteringar varför man ställde upp en
mängd kostsamma och vagt formulerade mål utan utsikter att kunna genom-

20 En sådan samordning vore i linje med strävan att förbättra och förenkla staternas rapportering
till övervakningsorganen. Se Guidelines on reporting, ”Common Core Document”, GENE-
RAL.HRI/MC/2005/3., 1 June 2005. Konventionskommittéernas rekommendationer återspeg-
las dock i ringa grad i pilotländernas planer. 
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föras. Enkäter bland befolkningen kan vara värdefulla instrument för att identi-
fiera problem och prioriteringar. Dessa analyser kan också vara hjälpmedel för
uppföljningen av genomförandet. Litauen är exempel på detta. 

Beredningsarbetets huvudsyfte är att skapa ett underlag för planens utform-
ning, men i praktiken visar det sig att väl så viktiga syften kan vara att höja med-
vetenheten om mänskliga rättigheter och bidra till kunskapsuppbyggnad. I bästa
fall kan processen göra att människors självbild förändras; de ser sig som rättig-
hetshavare, inte bara som behövande. Både i Kap Verde och i Mauretanien
gjorde processen det legitimt att över huvud taget tala om mänskliga rättigheter. 

6. En mångfald av planer

Många utvecklingsländer och transitionsländer uppmuntras eller t.o.m. åläggs
att utarbeta planer av skiftande karaktär vilka inte sällan överlappar varandra. En
särskild problematik uppstår i de fall som en regering använder sig av ett rättig-
hetsperspektiv i sin samhällsplanering och politik i övrigt. Om den alltså inte-
grerar mänskliga rättigheter i sin allmänna utvecklingsplan får denna karaktär
av en plan för mänskliga rättigheter med följd att handlingsplanen för mänskliga
rättigheter förlorar i relevans. Innehåller en handlingsplan ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter blir relationen mellan den planen och den allmänna
utvecklingsplanen än mer problematisk. 

7. Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheternas ställning är likvärdig med
de medborgerliga och politiska rättigheternas ställning. Att bereda de förra
utrymme inom handlingsplanerna vållar emellertid problem för många stater.
Ett skäl är att genomförandet av många av dessa rättigheter kräver ekonomiska
medel som inte står till buds. Ett annat är att många stater har ett flertal planer
som inkluderar dessa rättigheter; det kan vara nationella utvecklingsplaner, pla-
ner för samhällsstyret, sektorplaner för t.ex. hälsovård eller utbildning, planer
avseende familjen o.s.v. Mot den här bakgrunden vore det logiskt att gå fram på
två vägar: (a) rikta in handlingsplanerna för mänskliga rättigheter på medbor-
gerliga och politiska rättigheter; (b) anlägga ett rättighetsperspektiv inom alla
samhällssektorer, dvs. integrera i första hand ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter i politiken inom alla samhällssektorer. 

Logiken i denna uppdelning till trots finns det dock ett problem med denna,
nämligen att handlingsplanerna för mänskliga rättigheter skulle brista i legitimi-
tet om de inte innehöll ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Lösningen
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på dilemmat kan vara att handlingsplanen behandlar bara sådana åtgärder till
stöd för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som inte är kostnadskrä-
vande. Exempel är förslag som syftar till anslutning till internationella instru-
ment, medvetandegörande och utbildning, granskningsorgan, förstärkning av
institutioner som behövs för genomförandet av dessa rättigheter, remedier mot
kränkningar av dessa rättigheter m.m. Planen skulle däremot inte innehålla det
substantiella genomförandet av dessa rättigheter; om handlingsplanen skulle
innehålla mål och åtgärder inom alla ekonomiska, sociala och kulturella områ-
den, blir den en allmän utvecklingsplan. 

8. Rättighetsperspektivet

Såsom framhölls (avsnitt 1) har synen på utveckling och samhällsplanering på
senare år allt mer kommit att vägledas av ett rättighetsperspektiv.21 Att tillämpa
detta perspektiv är att integrera mänskliga rättigheter i de olika politikområdena
och att alltså inte betrakta mänskliga rättigheter som en sektor i samhället. 

Rättighetsperspektivet och en handlingsplan för mänskliga rättigheter kom-
pletterar varandra. De skiljer sig åt i fråga om strategi och metod men har likar-
tade syften: inflytande och folkligt deltagande, icke-diskriminering, utkrävande
av ansvar av regering och myndigheter m.m. De kan också samspela på så vis
att en nationell handlingsplan kan föreskriva att ett rättighetsperspektiv skall
genomsyra landets politik och ange riktlinjer för hur det skall gå till. Många
utvecklings- och transitionsländer har dock inte kapacitet att arbeta med både ett
rättighetsperspektiv och en handlingsplan för mänskliga rättigheter. Det är
logiskt att de då ger företräde åt ett rättighetsperspektiv, eftersom ett sådant
numera dominerar tänkandet inom det internationella samfundet. 

Den första svenska handlingsplanen berörde vikten av att anlägga ett rättig-
hetsperspektiv i Sveriges utvecklingssamarbete med andra länder (s. 16). Ingen
av de bägge planerna tar dock upp förutsättningarna för att att anlägga ett sådant
perspektiv på samhällsplaneringen och politiken i Sverige, låt vara att det inte är
självklart vad detta konkret innebär. Men om medborgarna anlägger ett rättig-
hetsperspektiv kan de betrakta exempelvis kommuner och andra organ mindre
som leverantörer av service åt kunder, mer som organ som har ansvar inför sina
medborgare. En svårighet är dock att kommunerna saknar erfarenhet av hur man
kan formulera indikatorer med vars hjälp man kan bedöma om en kommun upp-
fyller sina förpliktelser inom vård, skola och omsorg m.fl. områden.

21 “A human rights-based approach to development” är den formulering som brukar användas (jfr
not 5). Se t.ex. UNDP, Human Rights in UNDP. A Practice Note, April 2005.
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9. Genomförande och uppföljning

Genomförandet av handlingsplanerna har klara brister i alla pilotländerna utom
Litauen. Huvudskäl är bristande politisk vilja, otillräckliga budgetresurser lik-
som att många planer saknar klara prioriteringar, uppnåbara mål, kostnadsbe-
räkningar, tidsramar samt indikatorer som möjliggör en utvärdering. Om de
myndigheter, som har ansvar för genomförandet inklusive finansieringen, har
svagt engagemang, blir genomförandet lidande. Dessa myndigheter bör vara
engagerade i utarbetandet av planen och få tydliga instruktioner om de åtgärder
som förväntas av dem. Utvärderingen av den första svenska handlingsplanen
betonade vikten av att kommunerna konsulterades under utarbetandet av pla-
nen.22

Ett statligt organ bör ha ansvar för att genomförandet av ett lands handlings-
plan fortlöpande följs upp. Även det civila samhället har en roll att spela i sam-
manhanget. Det behövs också ett system för rapportering om vad som åstad-
kommits och om de svårigheter som kan ha uppstått. I Norge är regeringen ålagd
att årligen lämna en rapport till Stortinget. I de fall som genomförandet sker på
den lokala nivån måste också uppföljningsmekanismen vara lokal. Kap Verdes
nationella handlingsplan föreslår av detta skäl att det inrättas kommittéer på
lokal nivå och samverkan mellan myndigheter och det civila samhället. I Molda-
vien finns det 69 så kallade “Focal Points” över hela landet med uppdrag att
vaka över genomförandet. Det är vidare önskvärt att planer utvärderas när de
löpt ut, så som skett i t.ex. Sverige. Utvärderingen försvåras om det saknas klara
mål uppställda i planerna. 

10. Bistånd m.m.

FN:s Högkommissariat för mänskliga rättigheter (OHCHR) har uppdraget att
bistå stater som önskar upprätta nationella handlingsplaner för mänskliga rättig-
heter.23 I ett skede såg Kommissariatet handlingsplaner som ett paraply för sina
olika typer av tekniskt bistånd och lät också sammanställa en handbok i ämnet
som är mycket ambitiös och välgjord.24 OHCHR:s engagemang har emellertid
sjunkit avsevärt och dess policy är numera obestämd i fråga om handlingsplaner.
Det är betecknande att sådana planer inte ens nämns i OHCHR:s verksamhets-

22 Utvärderingen (not 15) s. 52.
23 Jfr Wienkonferensens slutdokument (not 6) par. 69.
24 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Professional Training

Series No. 10, Handbook on National Human Rights Plans of Action, UN, New York and
Geneva, 29 August 2002.
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plan.25 Det är sannolikt att prioriteringen av det rättighetsbaserade perspektivet
(avsnitt 8 ovan) fått handlingsplaner att framstå som mindre relevanta och dess-
utom krävt så mycket resurser att OHCHR inte haft kapacitet att driva arbetet
med handlingsplaner vidare. Det pågår dock ett arbete att kartlägga länders erfa-
renheter av arbete med handlingsplaner.

Flertalet länder i världen har behov av stöd om de skall kunna göra handlings-
planer. Internationella konsulter kan vara rådgivare, men i många fall är erfaren-
hetsutbyte en väl så värdefull metod.26 Litauen som hade stor nytta av erfaren-
heter från Sverige har i sin tur gett råd till Kazakstan, Moldavien och Nepal. 

11. Enskilda subjekts skyldigheter

Det är staterna, företrädda av sina regeringar, som bär ansvaret för att de mänsk-
liga rättigheterna respekteras och nationella handlingsplaner för rättigheterna
bör primärt rikta sig till offentliga organ. Men även enskilda subjekt kan ha ålig-
ganden som följer av internationella förpliktelser. Exempel är arbetsmarknadens
parter som har ett ansvar att motverka diskriminering i arbetslivet p.g.a. kön
eller etniskt ursprung. Enskilda företags sociala ansvar får sitt innehåll bl.a. av
de riktlinjer som OECD och FN:s Global Compact utfärdat, ett ansvar som
omfattar korruption, arbetsrätt, miljö m.m. Nationella handlingsplaner kan
omfatta enskilda subjekt på så vis att planerna innehåller åtgärder som skall
säkerställa att enskilda subjekt följer lagstiftning som grundas på de mänskliga
rättigheterna.

Bland de enskilda organen spelar frivilligorganisationerna en central roll. De
kan agera friare än offentliga organ, övervaka att dessa lever upp till statens för-
pliktelser, driva mål mot staten osv. Det är därför av betydelse att de åtnjuter en
tryggad ställning och självständighet i förhållande till staten. De bör vara fre-
dade mot trakasserier, exempelvis omotiverade skattegranskningar, godtyckliga
system för registrering och godkännande osv. Det finns goda skäl för att hand-
lingsplaner behandlar de enskilda organisationernas ställning i samhället. Den
första svenska handlingsplanen uppmärksammade de enskilda organisationerna
på ett balanserat sätt. 

25 The OHCHR Plan of Action: Protection and Empowerment, Geneva, May 2005.
26 Horisontella, internetbaserade nätverk kan vara värdefulla hjälpmedel, t.ex. FN:s nätverk,

HURITALK, The UN Human Rights Policy Network.
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12. Planers mervärde

12.1 Allmänt

I Wien ställde sig de 171 närvarande staterna enhälligt bakom rekommendatio-
nen att överväga utarbetandet av nationella handlingsplaner, men mer än ett
decennium senare är det bara en bråkdel av staterna som utarbetat och genom-
fört sådana planer. Det stora flertalet stater hyser uppenbarligen skepsis mot
mervärdet av dem, också stater där behovet är stort att stärka de mänskliga rät-
tigheterna. Detta framstår som illavarslande i ljuset av staternas bristande efter-
levnad av de globala konventionerna och behovet av kapacitetsuppbyggnad.
Kanske finns här dock en logik. En handlingsplan är ett redskap bland många
och den nytta som en plan kan göra beror på många omständigheter, bl.a. de
andra medel som kan brukas och problemens karaktär. Ett land som bestämmer
sig för att ha en handlingsplan måste ha en klar uppfattning om vad som skall
uppnås med planen och varför denna är ett bättre redskap att uppnå det syftet än
andra redskap. En analys av detta slag kan peka på att omständigheterna i landet
är sådana att värdet av en plan är diskutabelt. 

För många länder framstår ett rättighetsperspektiv i samhällsplaneringen som
mer effektivt. Visserligen utesluter inte de två varandra, bl.a. kan en handlings-
plan peka på vikten av ett rättighetsperspektiv och ange vilka institutioner i lan-
det som har ansvar för att ett sådant anläggs. Å andra sidan kan kapaciteten i ett
land vara så begränsad att det inte är meningsfullt att arbeta med båda medlen.
Rättighetsperspektivet uppfattas då stå i bättre samklang med rådande policy
och ha större mervärde. En annan omständighet kan vara den mångfald av pla-
ner som finns i de flesta länder i syd och öst. En tredje kan helt enkelt vara bris-
tande politisk vilja och därmed ovilja att anslå resurser. Om regeringen i ett
sådant fall likväl utarbetar en handlingsplan får man anta att den tjänar som
fasadlegitimation.

Många stater föredrar att göra en fokuserad insats riktad mot ett särskilt brän-
nande problem, t.ex. korruption27 eller människohandel.28 En sådan insats för att
angripa ett utvalt problem är mer hanterlig och det är lättare att skapa bred sam-
ling kring ett sådant tydligt problem än kring ett redskap som en handlingsplan. 

Erfarenheterna från pilotländerna, vilka alla fått internationellt stöd för arbe-
tet med planerna, visar dock att en handlingsplan kan ha ett eller flera mervär-
den. Ett sådant är att fungera som ett moraliskt uppfordrande dokument. En plan

27 C. Sandgren, Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning, TfR nr 3/2005
s. 264 ff. 

28 Det kan nämnas att exempelvis Finland, som valt att inte utarbeta någon handlingsplan för
mänskliga rättigheter, har gjort en särskild insats riktad mot människohandel. Den svenska
regeringen planerar att göra ett handlingsprogram mot människohandel (åtgärd nr 77 i den
svenska handlingsplanen).
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kan underlätta ett systematiskt arbetssätt och förenkla beslutprocessen genom
att rättighetsfrågorna läggs fram för beslut av parlamentet i ett sammanhang.
Det var fallet i t.ex. Litauen, där det skulle ha varit svårt att nå enighet om sär-
skilda beslut skulle ha fattats om varje inslag i planen. En plan kan fungera som
en form av kanal för information mellan stat och medborgare och som en källa
till kunskap om mänskliga rättigheter.29 Enskilda organisationer kan utnyttja
planen som ett hjälpmedel i sitt arbete att granska om staten fullgör sina inter-
nationella åtaganden. Processen att utarbeta planerna har bidragit till att männis-
kor i t.ex. Kap Verde och Mauretanien insett att de har mänskliga rättigheter och
att det är legitimt att hävda dessa. 

12.2 De svenska handlingsplanerna

De bägge handlingsplanerna är mycket ambitiösa, välskrivna och systematiskt
utformade dokument som förtjänar lovord för den öppna och självkritiska håll-
ning som utmärker arbetet. Detta är i grunden något nytt i Sverige där synen på
mänskliga rättigheter länge haft ett drag av självgodhet och självtillräcklighet.
Det hör till båda dokumentens förtjänster att den kritik som riktats mot Sverige
i internationella fora klart redovisas i kartläggningarna. Samtidigt framstår det
som något oklart vilket mervärde som handlingsplanerna har.

Den första svenska handlingsplanen var fåordig om varför det behövdes en
plan.30 Det mest konkreta som sades var att lägga ”grunden för ett mer samlat
synsätt på frågorna i Sverige” (s. 5). Inte heller i den andra planen görs det fullt
klart vad som kan uppnås tack vare planen annat än att man ånyo vill ”[…] ta ett
samlat grepp om och se över frågor om skyddet för de mänskliga rättigheterna
samt att utifrån denna genomgång arbeta systematiskt för det långsiktiga målet
att uppnå full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige […]” (s. 13, 15
och 130). Att de bägge planerna fått karaktären av omfattande redovisningar av
pågående och planerade utredningar torde bero på otillräckligt stöd inom
berörda departement för operativa, kostnadskrävande planer. När det i den andra
planen hävdas att den första har ”genomförts” (s. 18) är detta inte särskilt klar-
görande; genomförandet kan t.ex. bestå i att en kommitté lämnat ett betänkande
som inte lett till något lagstiftningsförslag (se bilaga 1 i skrivelsen). 

Regeringen tycks ha en ambition att redovisa så många åtgärder som möjligt;
den andra planen innehåller inte mindre än 135 åtgärder. Det visar sig dock att

29 Ett lämpligt medel för denna uppgift är en hemsida. En sådan har skapats av Regeringskansliet:
<www.manskligarattigheter.gov.se>. Även i mycket resurssvaga stater är numera Internet ett av
de mest effektiva informationsmedierna. Det är dock olyckligt om staten får ett de facto-mono-
pol på informationsspridning över nätet, varför också andra aktörer bör utnyttja detta. Ett exem-
pel är MRforum som skapats av Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter med
stöd av Forum för levande historia (<www.mrforum.se>). 

30 Jfr vid not 11.
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en stor del av dessa åtgärder har en formell karaktär. En upplysning om att utred-
ning pågår är i många fall en åtgärd.31 Många åtgärder utgörs av regeringens
avsikt att tillsätta en utredning,32 att överväga förslag eller kommande förslag
från en utredning,33 att överväga lämpliga åtgärder eller liknande,34 att sända ut
en utredning på remiss,35 att hålla, fortsätta eller fördjupa dialog,36 att uppdra åt
myndigheter att samarbeta eller fortsätta att samarbeta osv.37 I något fall är
åtgärden att inte göra något alls.38 Vissa åtgärder har en mycket svepande karak-
tär.39 En åtgärd kan också vara att konstatera vad gällande rätt innebär.40 De kon-
kreta, nya åtgärder som förs fram består i huvudsak av information och utbild-
ning; mycket av planens substans ligger alltså här.41 Det förekommer knappast
alls att budgetmedel anvisas för en åtgärd.42 Trots att det är oklart vilket mer-
värde som en handlingsplan har, aviseras redan i den andra handlingsplanen att
en tredje plan skall utarbetas med början senast år 2010 (s. 129).

Planernas värde ligger kanske främst i den signal som de sänder om betydel-
sen av de mänskliga rättigheterna samt i användningen av dem som pedagogiskt
material, t.ex. inom myndigheterna. Utvärderaren av den första svenska hand-
lingsplanen konstaterade också att samtliga instanser med vilka utvärderingen
varit i kontakt uppgav att de tyckte att det var positivt att regeringen utarbetat en
nationell handlingsplan, även om flera av de tillfrågade – såväl ombudsmännen
som frivilligorganisationerna – hade intrycket att ”regeringens utgångspunkt
inte främst varit att öppet och kritiskt granska samhället och dess strukturer för
att identifiera problem utan snarare att dokumentera de goda förhållandena i
Sverige”.43 Arbetet med planen bidrog också till ökad kunskap och medvetenhet
om mänskliga rättigheter och ökad legitimitet för att diskutera samhällsproblem
– på såväl central som kommunal nivå – med hänvisning till det allmännas inter-

31 Nr 9, 21, 22, 26, 28, 31, 47, 51, 52, 56, 70, 72, 73, 77, 93 och 99.
32 Nr 3, 4, 7, 11, 15, 16, 17, 20, 24, 27, 44, 59, 63, 76, 82, 87, 88, 89, 96, 114, 132, 134 och 135.
33 Nr 10, 13, 19, 21, 22, 27, 36, 40, 45, 46, 54, 58, 60, 65, 75, 79, 81, 84, 85, 91 och 92. 
34 Nr 18, 25 och 61.
35 Nr 44 och 50.
36 Nr 34, 35, 38, 107, 109, 123, 124 och 126. 
37 Nr 14, 16, 33 och 38.
38 Ett exempel är regeringens avsikt att inte ratificera FN-konventionen om migrerande arbetares

rättigheter (nr 5). 
39 Ett exempel är åtgärd nr 100: ”Barnets rätt förblir ett högprioriterat område inom asyl- och mig-

rationspolitiken” och åtgärd nr 105: ”Staten skall vara ett föredöme i sin roll som arbetsgivare.
Frågor om mänskliga rättigheter är en viktig del i regeringens förvaltningspolitik”.

40 Nr 102 består i ett påpekande att ”förbudet mot tortyr är absolut”. Denna ”åtgärd” kan kanske
ses som en diskret påminnelse om att tidigare brott mot rätten till non-refoulement inte får upp-
repas.

41 Ungefär en fjärdedel av åtgärderna avser utbildning och information.
42 Ett undantag är att medel avsätts för en särskild satsning på området mäns våld mot kvinnor (nr

64).
43 Utvärderingen s. 16.
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nationella förpliktelser, låt vara att detta kunnat uppnås på ett annat och enklare
sätt. 

Den andra planen för också arbetet vidare i flera viktiga avseenden utöver
utbildnings- och informationsinsatserna. Skrivningen om en svensk ratifikation
av ILO:s konvention (nr 169) om ursprungsfolk är aktivare än i den första pla-
nen.44 Skärpta åtgärder planeras mot diskriminering, bl.a. genom att regeringen
överväger avidentifierade ansökningshandlingar, s.k. diskrimineringstester
samt antidiskrimineringsvillkor i samband med upphandlingar. Regeringen
avser vidare att ”inleda ett arbete med att identifiera uppföljningsbara nationella
mål för ett urval av de mänskliga rättigheterna” och att ”utarbeta indikatorer för
att kunna utvärdera och följa upp arbetet med nationella mål”.45 Denna metod-
utveckling kan ge goda redskap för uppföljning och utvärdering och har likaså
en god potential att ge ökad konkretion åt kommande plan. Detsamma kan sägas
om planerna att överväga hur diskriminering p.g.a. sexuell läggning skall kunna
mötas. Regeringen aviserar vidare sin avsikt att bjuda in till möten bl.a. i sam-
band med att Sverige skall lämna rapporter enligt FN-konventionerna om
mänskliga rättigheter. Däremot saknar planerna resonemang om vikten av att
anlägga ett rättighetsperspektiv i politiken allmänt liksom i myndigheternas
löpande verksamhet trots att regeringens politik i förhållande till andra länder
betonar att ett sådant perspektiv bör anläggas.46 

I bägge planerna uppmärksammas kommunernas roll för att förverkliga de
mänskliga rättigheterna.47 Särskilt på det sociala området ligger beslutanderät-
ten i hög utsträckning hos kommunerna och många typer av diskriminering
angrips bäst på kommunal nivå. Det finns många exempel på internationella för-
pliktelser som Sverige kan uppfylla endast om kommunerna vidtar åtgärder,
t.ex. i fråga om barnets rättigheter. Beaktas dessa förpliktelser i den lokala, poli-
tiska debatten kan detta få inverkan på budgetprioriteringar och andra beslut
inom kommunerna. Det är följdriktigt att kommunerna ”uppmuntras” att anta
lokala handlingsplaner för de mänskliga rättigheterna och att en handbok skall
framställas om mänskliga rättigheter i kommunal verksamhet; planer finns
också att mänskliga rättigheter skall beaktas i den kommunala revisionen.48

Handlingsplanerna skulle emellertid kunna ha en delvis annan karaktär, näm-
ligen vara de huvuddokument i vilket regeringen på ett samlat och övergripande
sätt stakade ut sin politik angående mänskliga rättigheter och lyfte fram de vik-

44 Nr 41. Skrivningen är dock försiktigare än motsvarande skrivning i regeringens skrivelse skr.
2003/04:20. 

45 Nr 110 och 111.
46 Prop. 2002/03:122 och skr. 2004/05:161. Den första handlingsplanen hade dock ett resonemang

om vikten av ett barnperspektiv (s. 72 ff.). I skr. 2003/04:20 betonas på flera ställen betydelsen
av ett rättighetsperspektiv i internationella sammanhang; däremot berörs inte handlingsplaner
såsom redskap för att stärka mänskliga rättigheter. 

47 S. 35 f. i den första planen och åtgärderna nr 106 och 107 i den andra. Jfr utvärderingen s. 30.
48 Nr 106, 108 och 109.
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tigaste rättsliga frågorna så att man kunde få en klar bild av dessa. Politiken
kunde därefter preciseras i ett antal andra dokument av samma eller lägre valör.
De andra dokumenten kunde redovisa politiken i dess helhet inom skilda områ-
den, t.ex. rättssäkerhet, diskriminering, jämställdhet, barn osv.; på så vis kunde
rättighetsfrågorna placeras in i sitt vidare ”sakliga sammanhang”. Det vore
vidare önskvärt att pliktskyldiga redovisningar i handlingsplanen av t.ex. plane-
rade utredningar sköts åt sidan till förmån för en problematisering av de verkligt
svåra frågorna.49 Det finns dock en institutionell rivalitet som troligen förhin-
drar att handlingsplanen blir den plats där politiken läggs fast, nämligen varje
departements önskan att i egna dokument redovisa sina framsteg och planer.

49 Ett exempel är att s.k. diplomatiska garantier, som ett ursprungsland lämnar i ett asylärende till
skydd mot omänsklig eller förnedrande behandling av en utvisad person, bara kort kommenteras
(s. 102), trots att de garantier som Sverige fått skarpt kritiserats av FN för att ge otillräckligt
skydd (s. 208).
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