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Inrättandet av ett oberoende institut för mänskliga rättigheter

Regeringen aviserade den 28 januari 2021 att beslut har fattats om att inrätta ett nytt
nationellt institut för mänskliga rättigheter. Institutet ska inrättas från och med 1
januari 2022.
Det nya institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de
mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige.
Som vi påtalat i en skrivelse den 25 augusti 2020 ser Region Skåne, Malmö Stad och
Lunds kommun att detta nya institut bör inrättas i Lund. Denna uppfattning delas av
Lunds Universitet och Raoul Wallenberginstitutet.
Lunds kommun är den första svenska MR-staden och har initierat ett omfattande
arbete för att genomlysa sin verksamhet utifrån ett mr-perspektiv. Malmö stad
bedriver ett omfattande arbete för hållbarhet och integration och har sedan flera år ett
aktivt arbete rörande minoriteters rättigheter, yttrandefrihet och andra mr-relaterade
frågeställningar. Region Skåne arbetar innovativt med frågeställningar rörande
mänskliga rättigheter och dessa har kommit högre upp på dagordningen.
Vid Lunds- och Malmö universitet finns ett stort antal tvärvetenskapliga forsknings
och utbildningsmiljöer som är värdefulla kontaktytor för ett nationellt MR-institut. Vid
Lunds universitet verkar också Raoul Wallenberginstitutet som under de senaste 30
åren arbetat med mänskliga rättigheter och är en av Sveriges ledande institutioner för
tvärvetenskaplig och policyinriktad forskning och utbildning både nationellt och
internationellt. Institutet har också ett av Europas främsta forskningsbibliotek inom
området mänskliga rättigheter. Mot denna bakgrund är det mycket som talar för att
ett kommande MR-institut bör placeras i Lund där det finns en drivande och
engagerande miljö baserad på gedigen kunskap.
Regionen präglas också av ett mångfacetterat och synnerligen aktivt civilsamhälle.
Det finns ett nära samarbete och upparbetade strukturer mellan relevanta aktörer,
kommuner, region, universitet och civilsamhälle, vilka alla skulle kunna vara till stor
fördel för en nytt nationellt oberoende institut.

Regionens betydelse när det gäller historiska kopplingar i denna fråga och
möjligheten att knyta institutets verksamhet till forskning är viktiga orsaker till att
regeringen bör inrätta institutet i Lund som ett internationellt och nationellt nav för
arbetet med mänskliga rättigheter.
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