Vill du veta mer?
Vid denna träff har vi tittat på hur individer kan anmäla om de upplever
sig ha blivit diskriminerade eller på andra sätt illa behandlade. Staten
ska se till att lagstiftningen stämmer överens med de konventioner
som den förbundit sig att följa. Överensstämmelsen kontrolleras
genom en dialog mellan staten och respektive konventionskommitté.
Det är dock inte alltid glasklart hur de olika skrivningarna ska tolkas
eller tas in i lagen. Därför kan det hända att en person anser att
staten kränker ens mänskliga rättigheter och att den existerande lagstiftningen inte är tillräcklig för att skydda dennes rättigheter. Då finns
det möjlighet att klaga inom FN-systemet till de olika konventionskommittéerna. Detta kallas enskild eller individuell klagorätt. För att
kunna anmäla till en konventionskommitté krävs det att staten i fråga
erkänt kommitténs kompetens att hantera sådana ärenden. En förutsättning för att kunna anmäla till en konventionskommitté är också
att det prövats grundligt inom landet, vilket i de flesta fall innebär att
ärendet behandlats ända upp till Högsta domstolen. Dessutom måste
ärendet gälla en själv (eller i vissa fall, med tillstånd, en anhörig) och
det måste gälla en av konventionens artiklar, vara väl underbyggt och
inte vara på väg att prövas i någon annan instans.  De beslut som kommittén fattar om ett ärende är inte rättsligt bindande och kommittén
har inga möjligheter att bestämma påföljder. Däremot kan de lämna
rekommendationer till staten i fråga vilket kan leda till förändring.
Sverige är också medlem i Europarådet och därmed part av Europakonventionen. Europakonventionen gäller som svensk lag vilket innebär att en domstol måste förhålla sig till den då de avgör ett ärende.
I förhållande till andra konventioner har Europakonventionen en särställning, både eftersom den i Sverige är direkt tillämplig som lag
och för att den har en domstol kopplad till sig vars beslut är juridiskt
bindande och som dessutom kan besluta om

Vill du veta ännu mer? Läs vidare här:
• Agera utan att diskriminera: en handbok för arbete mot
diskriminering
• Alla har rätt: en bok om diskrimineringslagen
• Här kan du läsa mer om diskrimineringsombudsmannen: www.do.se
• Här kan du läsa mer om Sveriges Antidiskrimineringsbyråer:
www.adbsverige.se
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