
Pressmeddelande från Ålands fredsinstitut den 13.3.2007

Ålands fredsinstitut ger FN människorättsrekommendationer

Ålands fredsinstitut har i kraft av sin konsultativa status inom FN framfört rekommendationer till FN:s
människorättsråd, som i går inledde sin fjärde session i Genève (pågår 12-30.3.2007).

FN:s människorättsråd inrättades år 2006 och ersätter den tidigare Kommissionen för mänskliga
rättigheter. Det nya människorättsrådet höll sin första session i juni 2006 och nu är det alltså dags för
den fjärde sessionen.

Finland är medlem i det nya rådet. Kriterierna för ett medlemskap i rådet är striktare än vad det var för
medlemskap den hårt kritiserade människorättskommissionen. En viktig förutsättning är att
medlemmarna avger specifika löften om hur de tänker främja de mänskliga rättigheterna när de
kandiderar för en plats i rådet.

Människorättsrådet är fortfarande i en uppbyggnadsfas, vilket betyder att det finns reella möjligheter att
påverka arbetsrutinerna.

– Detta år kommer att vara avgörande för hur människorättsrådet kommer att formas, och därför tar vi
tillfället i akt och bidrar med våra åsikter och goda råd. Vi kommer även i framtiden att följa rådets
arbete och bidra med rekommendationer, förklarar Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou
Åkermark.

I utlåtandet från Ålands fredsinstitut betonas vikten av objektivitet och kontinuitet i
människorättsarbetet, för att undvika en politisering och polarisering av arbetet. Detta kan göras bland
annat genom ökat samarbete över geografiska, ekonomiska, religiösa och andra gränser.

Därtill föreslår Ålands fredsinstitut att människorättsrådet på kort varsel ska kunna kalla samman till
specialsessioner när det finns ärenden som kräver snabb behandling.

– Idén är att människorättsrådet mer omedelbart kunde reagera på brott mot de mänskliga rättigheterna,
enligt Sia Spiliopoulou Åkermark.

För att garantera kontinuitet i arbetet föreslår Ålands fredsinstitut en effektivare strukturering av rådets
arbete på så sätt att ett begränsat antal ärenden behandlas vid varje session. Rådets arbete skulle på så
sätt få tydligare fokus och präglas av tydligare prioriteringar. Därtill förslås att rådet borde jobba med
både geografiska och tematiska infallsvinklar.

– En av fördelarna med rådets arbete är möjligheten att göra kontroll- och uppföljningsbesök i olika
länder. Denna möjlighet kunde utvecklas ytterligare i syfte at stärka de enskilda staternas
implementering av de mänskliga rättigheterna.

Slutligen föreslår Ålands fredsinstitut att människorättsrådet ska inleda ett närmare samarbete med
FN:s fredskommission (Peace Building Commission), eftersom fredsbyggande och mänskliga
rättigheter är beroende av varandra.

Uttalandet finns i bilaga.
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