
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR ETT 
KRAV, ETT MÅSTE - OCH ETT LÖFTE. DE 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ÄR INGET 
MAKTHAVARE KAN VÄLJA, ELLER VÄLJA 
BORT, NÄR DET PASSAR. DET ÄR DAGS 
ATT VI PÅMINNER POLITIKERNA OM 

VAD DE LOVAT.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR

INGET VAL



Sverige, och våra politiker, har lovat att stå bakom de 
mänskliga rättigheterna. Att respektera och garantera 
dem för alla som bor här. Mänskliga rättigheter gäller för 
alla, alltid. De står fast, även när det rör sig i omvärlden. 
De säger att alla människor, oavsett hur du ser ut, vem du 
är eller var du kommer ifrån, är födda fria och lika mycket 
värda. 

Regeringen har ett ansvar, kräv att den gör sitt jobb! 
Mänskliga rättigheter är inget som politiker kan välja, eller 
välja bort, när det passar. Det framgår av juridiskt bindande 
konventioner som staten är skyldig att följa. 

Nu slåss partierna om möjligheten att bilda regering i höst. 
Oavsett vilka det blir som styr landet efter valet så kommer 
ansvaret att säkra alla människors rättigheter falla på deras 
axlar. 

Vi har valt att lyfta några områden där mänskliga rättigheter 
kränks i Sverige varje dag. Här är mätaren redan på rött, 
och våra politiker behöver agera nu.

DET ÄR DAGS ATT PÅMINNA 
POLITIKERNA OM VAD DE LOVAT. 

TILLGÅNG TILL RÄTTVISA OCH VÅRD FÖR 
ÖVERLEVARE AV SEXUELLT VÅLD

Varje år utsätts tiotusentals personer, främst kvinnor och tjejer, för 
våldtäkt. Trots det är det ytterst få som får se sitt fall prövat i domstol. 
Polisen måste se till att brottsutredningar av våldtäktsbrott håller hög 
kvalitet för att fler våldtäktsöverlevare ska kunna få rättvisa. Vården i 
Sverige måste förbättras så att alla som utsatts för våldtäkt och annat 
sexuellt våld får tillgång till det stöd och den vård och behandling de 
behöver och har rätt till. 

SAMERS RÄTTIGHETER OCH KLIMATRÄTTVISA
Klimatförändringarna drabbar samer redan idag. De höjda 

temperaturerna och det osäkra vädret påverkar markerna och djuren 
och skadar samisk kultur och samiska näringar. Samtidigt vill många 
nu att den nödvändiga omställningen ska ske på samisk mark i form 
av gruvor, vindkraft och skogsskövling. Sådant som också riskerar 
att drabba samiska  rättigheter. Klimatomställningen måste ske med 
respekt för urfolksrätten och samers intressen, genom riktigt inflytande 
och samtycke för alla nya projekt som sker på samisk mark. 

SOCIAL RÄTTVISA OCH TRYGGHET
De sociala och ekonomiska orättvisorna i Sverige, med 

konsekvenser som fattigdom, segregation och våld i förorten skapar 
mycket lidande, brist på förtroende och splittring mellan grupper. 
De politiska förslagen handlar ofta om hårdare straff och har tydliga 
övertoner av rasism och misstänkliggörande. Vi vill att politikerna ser 
under toppen av isberget och fokuserar på att skapa en jämlik social 
infrastruktur: allas tillgång till bra skola, bostad, vård, med mera, oavsett 
bakgrund, hudfärg och socioekonomisk status.

RÄTT TILL BOSTAD
Sverige har akut bostadsbrist, där människor utan kapital och 

kontakter lever i trångboddhet, med ockerhyror, osäkra och orimliga 
hyresvillkor och där de riskerar renovräkningar. Över 33 000 personer 
lever i hemlöshet, den yttersta kränkningen av rätten till bostad. 
Politikerna måste säkerställa att alla får tillgång till en värdig bostad till 
en rimlig kostnad.


