
MÄNNISKORÄTTSCENTRET
Verksamhetsplan för år 2019



MÄNNISKORÄTTSCENTRET

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019

Godkänd av Människorättsdelegationen
14.1.2019

Layout: Joonas Tupala
© Människorättscentret
2019 Helsinki



Innehåll

Människorättscentrets resurser 4
Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet 4 

Verksamhetsplan för 2019 5

 Främjande av grundläggande och mänskliga rättigheter 5
  Spridning av information om grundläggande och mänskliga rättigheter  5
  Utbildning och fostran om grundläggande och mänskliga rättigheter 6
  Forskning om grundläggande och mänskliga rättigheter 7 

 Uppföljning av grundläggande och mänskliga rättigheter 7 

 Främjande och uppföljning av FN:s konvention om rättigheter  
 för personer med funktionsnedsättning 8 

 Människorättsdelegationens verksamhet och övrigt samarbete 9 

 Deltagande i internationellt och europeiskt samarbete 9



4

MÄNNISKORÄTTSCENTRET 
Verksamhetsplan för år 2019

Människorättscentrets resurser

Människorättscentrets budget för år 2019 är 625 000 euro. Därutöver har ca 110 000 euro av det till-
läggsanslag på 250 000 euro för år 2019 som riksdagen har anvisat riksdagens justitieombudsmans 
kansli för övervakning och främjande av äldre personers rättigheter tilldelats Människorättscentret 
för löne- och verksamhetskostnader. Efter tilläggsanslaget är de tillgängliga ekonomiska resurserna 
för år 2019 totalt 735 000 euro.

Människorättscentret har år 2019 fem ordinarie tjänster (direktör, tre sakkunniga och administra-
tiv assistent). Dessutom rekryteras en visstidsanställd sakkunnig under år 2019 (VL11). Vid behov – 
och om lokalerna tillåter det – kan praktikanter anställas för assistentuppgifter. Människorättscentret 
har ingen egen informatör, utan informationsarbetet sköts inom tjänsten och med hjälp av köpta 
tjänster. 

Administrativt är Människorättscentret en del av riksdagens justitieombudsmans kansli och beta-
lar inget för den infrastruktur som centret har tillgång till. 

 

Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet

Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet är:

•	 främjande av grundläggande och mänskliga rättigheter (information, ut-
bildning och fostran);

•	 oberoende uppföljning av och rapportering om grundläggande och 
mänskliga rättigheter; 

•	 främjande och uppföljning av rättigheterna för personer med funktionsned-
sättning;

•	  människorättsdelegationens verksamhet och samarbete i hemlandet;

•	 europeiskt och internationellt samarbete;



Verksamhetsplan för 2019 

Främjande av grundläggande  
och mänskliga rättigheter

Spridning av information om grundläggande och mänskliga rättigheter 
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•	 Att regelbundet publicera en internationell översikt. 

•	 Att informera om grundläggande och mänskliga rättigheter samt om det egna arbetet. 

•	 Att informera om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
om arbetet i FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, om den 
egna verksamheten och om verksamheten i Människorättskommittén för personer med 
funktionsnedsättning som lyder under människorättsdelegationen.

•	 Att informera om äldre personers rättigheter. 

•	 Att ett paket om aktuella frågor inom grundläggande och mänskliga rättigheter för nya 
riksdagsmän och europaparlamentariker och informera om det i riksdagen.

•	 Att ordna evenemang om aktuella teman för inbjudna gäster och för allmänheten. 

•	 Att tillsammans med justitieombudsmannen ordna möten med journalister.

•	 Att säkra att informationen på centrets webbplats och i annan kommunikation finns att tillgå 
utan hinder. Att utöka mängden lättförståelig information.

•	 Att skaffa experttjänster som stöd för det egna informationsarbetet (för påverkansarbete 
och riktad spridning av information).

•	 Att utnyttja nätverk inom branschen för grundläggande och mänskliga rättigheter i informa-
tionsarbetet (människorättsdelegationen, statsrådets nätverk för grundläggande och mänsk-
liga rättigheter).

•	 Att använda sociala medier (Twitter, FB) för att sprida information. 
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Utbildning och fostran om grundläggande och mänskliga rättigheter

•	 Att fortsätta marknadsföra och utveckla människorättscentrets föreläsningsserie om grund-
läggande och mänskliga rättigheter. Att utarbeta utbildningsmaterial om FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om ursprungsbefolkningarnas 
rättigheter.

•	 Att stärka tillgången till utbildning inom grundläggande och mänskliga rättigheter via sam-
arbete med t.ex. statsrådets plattform för digitalt lärande eOppiva.

•	 Att slutföra det projekt som människorättscentret startat tillsammans med riksdagens 
justitieombudsmans kansli beträffande en utbildningshelhet som regionförvaltningsverken 
genomför för rektorerna och ledningen inom utbildningsväsendet.

•	 Att kartlägga behoven och att tillsammans med riksdagens justitieombudsmans kansli och 
andra aktörer genomföra ett projekt om grundläggande och mänskliga rättigheter riktat till 
anställda inom boendeservice för personer med funktionsnedsättning och äldre personer. 

•	 Att kartlägga utbildningsbehoven om äldre personers rättigheter, utarbeta utbildningar och 
samarbeta med andra aktörer i branschen. 

•	 Att utbilda tjänstemän om EU:s stadga om grundläggande rättigheter i samarbete med 
justitieministeriet och EU:s byrå för grundläggande rättigheter samt att kartlägga behovet 
att utvidga utbildningen till andra målgrupper.

•	 Att stöda det gemensamma projektet mellan Helsingfors universitet, justitieministeriet och 
Människorättscentret för utvecklingen av fostran om demokrati och mänskliga rättigheter 
inom lärarutbildningen. 

•	 Att ge expertstöd till aktörer som ordnar utbildning inom grundläggande och mänskliga rät-
tigheter, bl.a. om temat mänskliga rättigheter och företagsverksamhet, som riktas speciellt 
till företag inom omsorgsbranschen.
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Forskning om grundläggande och mänskliga rättigheter

•	 Att följa upp forskning inom området för grundläggande och mänskliga rättigheter speciellt 
med avseende på de områden som Människorättscentret prioriterar i sin verksamhet. 

•	 Att göra utredningar om aktuella teman antingen på egen hand eller i samarbete med 
andra aktörer.  

•	 Att delta i det internationella forskningsprojektet som gäller inverkan i 20 länder av rekom-
mendationerna som FN:s övervakningsorgan för olika konventioner har gett. 

Uppföljning av grundläggande och  
mänskliga rättigheter

•	 Att i samarbete med justitieministeriet utföra en enkät som kompletterar den enkät som 
EU:s byrå för grundläggande rättigheter genomför i alla medlemsländer (Fundamental 
Rights Survey). Med frågorna i enkäten klargörs de svarandes allmänna kunskap om grund-
läggande rättigheter och deras uppfattning om vikten av olika rättigheter samt erfarenhet av 
hur dessa förverkligas i vardagen i Finland. Den extra nationella enkäten riktas speciellt mot 
personer med funktionsnedsättning och personer som hör till de språkliga minoriteterna 
(svenska, ryska, arabiska).  

•	 Att publicera rapporter om enkäterna i samarbete med justitieministeriet. 

•	 Att följa upp hur rättigheter tillgodoses speciellt beträffande personer i sårbar ställning och 
vid behov göra egna utredningar av dessa. 

•	 Att övervaka verkställandet av den nationella handlingsplanen för grundläggande och 
mänskliga rättigheter med avseende på vissa utvalda teman i rollen av en oberoende expert 
inom nätverket för de grundläggande och mänskliga rättigheterna.  

•	 Att delta i aktuella internationella rapporteringsprocesser.
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Främjande och uppföljning av FN:s  
konvention om rättigheter för personer  
med funktionsnedsättning

•	 Att fortsätta det systematiska samarbetet med organisationerna för personer med funktions-
nedsättning och med myndigheterna för främjande och uppföljning, men på ett sätt där 
överlappningar i verksamheten undviks. 

•	 Att följa upp hur rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses på ett 
allmänt plan, samla in erfarenhetsbaserad information och ge förslag på basis av de två 
enkäterna.  

•	 Att använda material som samlats in via uppföljningen också för en parallell rapport till FN:s 
kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att fortsätta planera och 
bereda rapporten.  

•	 Människorättsdelegationens permanenta sektion Människorättskommittén för personer 
med funktionsnedsättning deltar i uppföljningen som en del av den nationella uppföljnings-
mekanismen. Kommittén gör upp en egen arbetsplan.  

•	 Att under valen år 2019 genomföra en kartläggning av tillgängligheten i vallokalerna som 
en del av teamet för personer med funktionsnedsättning vid riksdagens justitieombuds-
mans kansli. 
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Människorättsdelegationens verksamhet  
och övrigt samarbete

•	 Att i delegationen fortsätta behandlingen av de aktuella teman som ingår i Människorätts-
delegationens arbetsplan. 

•	 Att ordna workshoppar där uppföljningen av grundläggande och mänskliga rättigheter 
samt påverkansarbete behandlas. Att före vårens val utarbeta en modell att utgå från i på-
verkansarbetet för aktuella teman om grundläggande och mänskliga rättigheter. 

•	 Att bedöma delegationens verksamhet i slutet av år 2019 med tanke på att en ny delegation 
tillsätts år 2020. 

•	 Att fortsätta det systematiska samarbetet för att främja och följa upp grundläggande och 
mänskliga rättigheter i Finland (oberoende aktörer för grundläggande och mänskliga rät-
tigheter, myndigheter, riksdagen, universiteten, forskningsinstitut, organisationer, media). 

Deltagande i internationellt och  
europeiskt samarbete

•	 Att delta i samarbetet mellan nationella människorättsinstitutioner i rollen av styrelsemed-
lem i ENNHRI och GANHRI (t.o.m. 3/2019). 

•	 Att i enlighet med prioriteringarna i den egna verksamheten delta i evenemang som båda 
nätverken ordnar och i arbetsgruppernas verksamhet och samarbeta regionalt eller bilate-
ralt med andra nationella människorättsinstitutioner. 

•	 Att fortsätta samarbetet med EU:s byrå för grundläggande rättigheter med avseende på 
forskning och spridning av information samt genomförande av enkäter. 

•	 Att samarbeta med internationella organisationer i enlighet med prioriteringarna i den egna 
verksamheten.

•	 Att på nytt ansöka om ackreditering (A-status) från GANHRI:s ackrediteringskommitté till-
sammans med EOA.

•	 Att delta i evenemang om grundläggande och mänskliga rättigheter som ordnas under 
Finlands ordförandeskap i Europarådet och Europeiska unionens råd. 
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LIITTEET
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www.ihmisoikeuskeskus.fi

00102 Riksdagen, Helsingfors 
www.manniskorattscentret.fi




