
 

 
 

Mötesanteckningar samråd 
mänskliga rättigheter 
 

Mötesdatum: 2021-05-19 

Tid:  Klockan 13.00 – 16.00  

Plats:   Digitalt i Teams. 

 

Deltagande organisationer 
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Individuell Människohjälp 
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Förhindrade organisationer 
Göteborgs Interreligiösa Råd 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
 

Övriga deltagare 
Louise Åsenfors (S), beredningen för mänskliga rättigheter 
Ulla-Britt Hagström (L), beredningen för mänskliga rättigheter 
Ylva Bryngelsson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Agneta Eriksson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Lars Paulsson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
Emma Broberg, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
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Dagordning Ärende 
1 Incheckning och presentationsrunda 

 
Mötets ordförande Louise Åsenfors hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. Emma informerade om att Göteborgs Interreligiösa Råd och 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission har meddelat förhinder till dagens möte 
samt meddelat att byte av representanter i samrådet kommer ske till hösten 
för båda föreningarna.  
 
Vi gick därefter en runda där samtliga deltagare fick presentera sig och lyfta 
sina förväntningar inför dagens möte. Deltagarna lyfte att de såg fram emot 
dagens möte och de viktiga områden som finns på dagordningen.  
 

2 Godkännande av dagordning, inklusive anmälan av övriga frågor 
 
Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 
 

3 Föregående mötesanteckningar – Emma Broberg  
 
Samrådets föregående möte 24 mars inleddes med en lite längre 
presentationsrunda där vi hälsade de nya deltagarna, Ulla-Britt Hagström och 
representant för RFSU Göteborg, välkomna till samrådet.  
Föregående mötets fördjupning hölls under ledning av MÄN och hade tema 
”Destruktiva maskulinitetsnormer”. Fördjupningen var mycket uppskattad 
och gav upphov till givande diskussioner.  
Föregående möte besöktes också av Sofia Nilsson, regionutvecklare på VGRs 
Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV). Sofia deltog på mötet för att fånga 
upp inspel från samrådet på de insatser som VGR har gjort och gör för att 
insatserna i pågående pandemi ska omfatta varje människa.  
 
Inga frågor lyftes vidare från föregående samrådsmöte till beredningen för 
mänskliga rättigheter via presidiet.  
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Mål för social hållbarhet 2030 
 
Ylva Bryngelsson och Emma Broberg, avdelning social hållbarhet informerade 
om ”Mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionen och de 
verksamheter som finansieras av Västra Götalandsregionen” som VGRs 
regionfullmäktige antog 13 april. Målen omfattas av tre övergripande mål:  

1. God hälsa och välbefinnande 
2. Jämlikhet och lika rättigheter 
3. Tillit, trygghet och delaktighet 

Till dessa tre övergripande mål finns sammantaget tio stycken delmål.  
 
Processen med att ta fram målen startade år 2019 och beredningen för 
mänskliga rättigheters fem samråd var bland de första aktörerna att lämna 
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inspel genom workshop. Under år 2020 sändes förslag till mål ut på remiss till 
VGRs nämnder och styrelser samt till alla samrådsföreningarna. 40 stycken 
svar inkom, varav 32 stycken från VGRs nämnder och styrelser samt 8 stycken 
från samrådsföreningarna. Från samråd mänskliga rättigheter inkom 
Amnesty International, Göteborgs FN-förening och Svenska Röda Korset med 
remissvar. Samtliga remissinstanser ställde sig bakom innehållet och 
förslaget. Största delen av inkomna synpunkter handlade om genomförandet 
och dessa tar vi och VGRs ledning nu omhand i den planeringen i VGR. Det 
civila samhällets roll i genomförandet av målen lyftes från såväl VGRs 
nämnder och styrelser samt det civila samhället i remissrundan. Ylva och 
Emma önskar återkomma till samråd mänskliga rättigheter i höst för att prata 
mer om hur samrådet kan och vill bidra i genomförandet av målen.  
 
Synpunkter som lyftes från samrådets föreningar:  
För att det civila samhället ska kunna vara en partner i genomförandet av 
VGRs mål för social hållbarhet krävs att det civila samhället har reella 
förutsättningar och resurser till detta. Det civila samhället får mycket 
förfrågningar och det är svårt att hinna med alla. VGR behöver ha med sig 
frågan om resursfördelning till det civila samhället i genomförandet av 
målen. 
 
Viktigt att komma ihåg att VGR och det civila samhället har olika roller och att 
vi behöver diskutera detta i genomförandet av målen. 
 
Ylvas och Emmas power point presentation bifogas mötesanteckningarna.  
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Psykisk hälsa och suicidprevention 
 
Agneta Eriksson och Lars Paulsson, regionutvecklare på avdelning social 
hållbarhet, Västra Götalandsregionen, informerade om VGRs arbete med 
psykisk hälsa och suicidprevention.  
 
Psykisk hälsa brukar delas in i psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa. 
Psykisk ohälsa kan sedan delas in i psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. 
Det här är inga statistiska tillstånd, utan kan skifta för en individ. Arbetet med 
psykisk hälsa och suicidprevention kan inte ske på en enskild nivå eller via en 
enskild handling, utan såväl den lokala, regionala och nationella nivån måste 
samverka. Det civila samhället är en mycket viktig aktör i arbetet på samtliga 
nivåer i samhället.  
 
Statistik över psykiskt välbefinnande och suicid finns bland annat att ta del av 
via undersökningen ”Hälsa på lika villkor” och Socialstyrelsens 
dödsorsaksregister. Ett mönster som kan ses är att fler män än kvinnor begår 
suicid, men fler kvinnor än män gör suicidförsök. Statistik för dessa frågor 
förs enbart för kön och ålder. Statistik bryts heller inte ned på annat än 
regional nivå, då enskilda fall får för stort utslag i statistiken.  
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Arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention är ett av VGRs beredning för 
folkhälsa och social hållbarhets prioriterade områden och arbetet prioriteras 
i flera av VGRs styrande dokument, bland annat  
”Handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025”. 
Handlingsplanen utgör en gemensam grund för regionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete. Prioriterade aktiviteter för arbetet är bland annat 
höjd kunskapsnivå och att tillvarata civilsamhällets kompetens och 
engagemang, samt verksamhetsstöd och projektstöd. För närvarande sker 
också arbete med informationskampanj för mobilisering och ökad kunskap 
om ofrivillig ensamhet – ”Bryt ensamheten”. 
 
Synpunkter som lyftes från samrådets föreningar:  
Många människor som söker hjälp via antidiskrimineringsbyråerna har 
psykisk ohälsa som en följd av att de har varit utsatta för diskriminering. Det 
är viktigt att VGR arbetar förebyggande och främjande för att nå 
grundorsakerna till att många människor mår dåligt.  
 
Statistik saknas kring icke-binäras skattning av psykiskt välbefinnande, det 
här är en målgrupp som generellt mår sämre psykiskt. Sker det något arbete 
för att utveckla detta?  
Agneta och Lars svarar att avdelning social hållbarhet arbetar med en 

sammanställning av homosexuella, bisexuella och transpersoners 
livssituation utifrån enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Några av 
frågorna handlar om självmord, ångest, ensamhet med mera. Icke-binära är 
inte en kategori i undersökningen och sammanställningen kommer därför 
inte ge specifik statistik för icke-binära. Möjligtvis kan detta komma att 
inkluderas i framtida enkätundersökning. 
 
Röda Korset satsar internationellt på information och kunskap till volontärer 
om hur en tar hand om sig själv i en kris och hur en kan ge andra människor 
psykosocialt stöd.  
 
Viktigt att titta på hur vi pratar om psykisk ohälsa och vilka begrepp vi 
använder. Att statistiken visar att främst gruppen unga mår sämre psykiskt 
kanske har att göra med att unga är mer vana att prata om psykisk ohälsa 
och har ett ordförråd för detta? Hur kan vi nå ut till människor som inte är så 
vana att prata om psykisk ohälsa?  
 
Följande länk delades i mötets chatt av samrådsdeltagare: Autism, adhd och 
depression – var för sig eller samtidigt – ökar risken för självmord enligt 
studie från Karolinska institutet. Genom att agera kan du rädda liv 
(habilitering.se) 
 
Lars och Agnetas power point presentation bifogas mötesanteckningarna. I 
presentationen finns även Lars och Agnetas kontaktuppgifter om samrådets 
deltagare önskar fortsatt dialog. 
 

https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/temasidor/samtidiga-diagnoser/krisplanen-kan-vara-en-livlina/genom-att-agera-kan-du-radda-liv/
https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/temasidor/samtidiga-diagnoser/krisplanen-kan-vara-en-livlina/genom-att-agera-kan-du-radda-liv/
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Fördjupning med koppling till färdplan för samrådet 2019-2022 under 
ledning av Svenska Röda Korset. 
 
Tema: Tortyrens effekter på människor och Svenska Röda Korsets arbete 
med att upptäcka tortyrskador på människor som kommit till Sverige som 
flyktingar. 
 
Fördjupningen inleddes med en film som bygger på en autentisk berättelse 
av en kvinnas upplevelser av att ha blivit utsatt för tortyr, berättad av 
Alexandra Pascalidou. 
 
Reflektioner från samrådets deltagare på filmen: 
 
Flera deltagare uttryckte att filmen var mycket stark och berörande. Det är 
oerhört upprörande att människor utsätts för den här typen av övergrepp 
och därutöver behöver leva med minnena av händelserna.  
 
Behandling och stöd till människor som utsatts för tortyr handlar mycket om 
att förmedla att reaktionerna som människorna upplever är friska och 
normala reaktioner på onormala händelser. Det är något som kan ge hopp.  
 
En förening lyfter att de människor som söker stöd och hjälp hos dem ofta 
har varit med om en händelse som format hela dem. Händelsen har också i 
många fall format hur dessa människor beter sig mot andra människor idag, 
då de räknar med ett visst bemötande och hamnar i en ond cirkel.  
 
Svenska Röda Korset fortsatte fördjupningen med att redogöra för 
definitionen av tortyr enligt FN:s konvention mot tortyr. Den fastställer att 
tortyr är varje medveten handling som genom allvarlig smärta eller svårt 
fysiskt eller psykiskt lidande tillfogas en annan person av eller på uppdrag av 
en person som företräder staten och i ett visst syfte. Det kan till exempel 
vara för att framtvinga information eller en bekännelse, för att bestraffa en 
handling, eller med ett syfte som grundar sig i diskriminering. Detta kan röra 
personen själv eller tredje person. 
 
I Sverige fastställer regeringsformen skydd mot kroppsstraff och tortyr, men i 
övrigt saknar Sverige en särskild tortyrlagstiftning. Tortyr utgör ingen egen 
brottskategori enligt brottsbalken. Tortyrlagstiftning är reglerad i krigets 
lagar och handlar om att skydda krigets fångar. Den största delen av den 
tortyr som utförs idag sker dock inte i krigstillstånd.  
 
När en människa söker skydd och asyl krävs det väldigt mycket bevis från 
individen för att tortyr har ägt rum. Därför kan det vara svårare att få hjälp 
när det gäller psykisk tortyr. Många stater som utövar tortyr gör det på ett 
sätt så att det inte ska synas fysiskt, vilket i många fall gör det svårt att 
upptäcka. För den människa som blivit utsatt för tortyr kan reaktionerna i 
många fall komma flera år i efterhand och utlösas av olika triggers.  
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Den internationella Rödakorskommitténs (ICRC) grunduppdrag är att utföra 
ett humanitärt uppdrag. ICRC går inte ut och dömer enskilda stater eller 
aktörer, utan fokuserar på att beskriva konsekvenserna av tortyren. ICRC 
verkar genom sitt uppdrag oftast i det tysta och står inte på barrikaderna, för 
att kunna uppfylla sitt uppdrag. Internationellt sker mycket arbete för att 
utbilda personal i fängelser där våld och tortyr utförs som en del av arbetet. 
Det blir för personalen ett sätt att utöva våld i en legitim situation.  
 
En internationell undersökning från Amnesty visar att ca 44 % av 
respondenterna fruktar utsatthet för tortyr vid ett frihetsberövande, ca 80 % 
av respondenterna svarar att de önskar att det finns nationell lagstiftning 
som skyddar dem från tortyrhandlingar och ca 30 % av respondenterna 
svarar att tortyr kan i vissa fall rättfärdigas. Reflektion som lyftes i helgrupp 
på dessa siffror är frågan om vi i världen går mot en utveckling där det blir 
mer legitimt att använda tortyr och bruka våld?  
 
Tortyrskadeutredning sker enligt det så kallade Istanbulprotokollet. Det är en 
manual för att göra en medicinsk, psykologisk och juridisk utredning och 
dokumentation av tortyr. Istanbulprotokollet revideras just nu och kommer 
då att kompletteras med en del om barn och unga, eftersom många barn och 
unga också utsätts för tortyr.  
 
Samrådet tackade Svenska Röda Korset för en mycket givande och berörande 
fördjupning.  
 
Svenska Röda Korsets power point presentation bifogas 
mötesanteckningarna.  
 

7 Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträde 27 april 
2021.  
 
Louise Åsenfors och Ulla-Britt Hagström informerade. Beredningen för 
mänskliga rättigheters sammanträde 27 april innehöll många ärenden, bland 
annat förlängning och revidering av strategin Jämställt Västra Götaland, 
projektstöd för social hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter 2021, 
återrapportering av förstudie ”Öppet Västra Götaland” och slutlig 
utvärdering av VGRs handlingsplan för mänskliga rättigheter 2017-2020.  
 
Ytterligare ett ärende som behandlades var uppföljning av beredningen för 
mänskliga rättigheters samråd 2020. Enkät har tidigare i år sänts ut till 
samtliga samrådsrepresentanter med frågor om föreningarnas möjlighet att 
påverka, om samrådsmötena tar upp relevanta frågor, om arbetet har ökat 
Västra Götalandsregionens kunskap om föreningarnas målgrupper, hur den 
pågående pandemin och digitaliseringen har påverkat samrådsarbetet samt 
hur samrådsarbetet kan förbättras/utvecklas. De slutsatser som kan dras av 
enkäten är att 89 % av de svarande upplever att samrådsarbetet ger 
möjlighet att påverka VGRs verksamhet och 92 % tycker att samrådet tar upp 
frågor som är relevanta för föreningarnas målgrupp.  
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Pandemin och digitaliseringen ser de svarande har inneburit både för- och 
nackdelar för samrådsarbetet; tekniken bedöms ha fungerat bra och det är 
en vinst att genom digitaliseringen kunna eliminera restid. Vissa svarar dock 
att fysiska möten med samtal i bland annat fikapaus saknas och fyller en 
viktig funktion för samrådsarbetet.  
 
När det gäller frågan om hur samrådsarbetet kan förbättras lyfts önskemål 
om mer tid för dialog, både genom att mer utrymme ges till detta på 
befintliga möten och även fler möten efterfrågas. Även tydligare återkoppling 
om hur samrådsarbetet har bidragit till konkret förändring i VGR efterfrågas. 
Samråd mänskliga rättigheter får gärna återkommer med förslag och tankar 
på hur en sådan återkoppling kan se ut. Louise lyfter att en sorts loggbok 
skulle kunna vara ett förslag där det lätt går att följa ärenden som lyfts och 
hur det har tagits vidare i VGR. Louise och Emma pratar vidare om förslaget 
med loggbok. Rapporten ”Uppföljning av beredningen för mänskliga 
rättigheters samråd 2020” bifogas mötesanteckningarna.  
 
Protokoll och handlingar för beredningen för mänskliga rättigheter finns att 
ta del av via följande länk: https://www.vgregion.se/politik/politisk-
organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/kommitten-for-manskliga-
rattigheter/  
 

8 På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
Antidiskrimineringsbyrån Väst 
Antidiskrimineringsbyråerna Väst och Syd har drivit ett barnrättsprojekt, 
vilket nu är avslutat. Slutsatserna av ”Barnets bästa i fokus” kommer att 
presenteras via onlinehändelse den 28 maj. Se följande länk till 
evenemanget: BARNETS BÄSTA I FOKUS | Facebook 
Den 27 maj kommer en paneldebatt och föreläsning att arrangeras av 
föreningen. Temat är kvinnor med funktionsnedsättning och hur dessa 
upplever diskriminering. Se följande länk till evenemanget:  
https://www.facebook.com/events/478587410041797/  
 
Amnesty International 
Föreningen har tillsammans med RFSL startat kampanj för en ny 
translagstiftning. Kampanjen lyfter behovet av en ny könstillhörighetslag som 
ger varje individ rätt att själv besluta om sitt juridiska kön. Mer information 
om kampanjen finns på följande länk: 
https://www.amnesty.se/agerahub/amnesty-pride-2021/regeringen-dags-
en-ny-translag/ 

 

 

 

https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/kommitten-for-manskliga-rattigheter/
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/kommitten-for-manskliga-rattigheter/
https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/beredningar-kommiteer-och-utskott/kommitten-for-manskliga-rattigheter/
https://www.facebook.com/events/163855448933410/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/478587410041797/
https://www.amnesty.se/agerahub/amnesty-pride-2021/regeringen-dags-en-ny-translag/
https://www.amnesty.se/agerahub/amnesty-pride-2021/regeringen-dags-en-ny-translag/
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Individuell Människohjälp 
Föreningen har pågående interna processer kring antirasism, bland annat 
”antirasism-fikor”. Även intern process kring jämlikhet har startats, bland 
annat utifrån hur män och kvinnor svarar på medarbetarenkäten. Positivt att 
ledningen ger mycket och resurser för detta interna arbete. Föreningen har 
också släppt en rapport om rasism i arbetslivet, vilken finns på följande länk: 
https://www.imsweden.org/app/uploads/2021/05/rapport_rasism-i-
arbetslivet_maj2021.pdf 
 
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal 
Planering sker av arbetet under hösten och det är en utmaning om arbetet 
ska kunna ske fysiskt eller digitalt. Bland annat planeras den årliga MR-dagen 
i oktober. Andra aktiviteter som just nu diskuteras är bland annat språkcaféet 
som tappat många deltagare under pandemin. På planeringsstadiet är också 
frågan om ojämlik skolgång för elever med funktionsvariation, här kan 
föreningen komma att göra mer riktade insatser framöver. Ny medarbetare 
finns på plats på Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal som just nu introduceras 
i arbetet.  
 
Göteborgs FN-förening (via mail) 
Föreningen hade i februari sitt årsmöte och har nu en ny styrelse. Under maj 
hölls en föreläsning med Margot Wallström. Margot pratade om global 
jämlikhet utifrån hennes tidigare erfarenheter. I juni kommer föreningen att 
arrangera en klimatvecka, där workshop om klimatförändringarna kommer 
att hållas 1 juni och ett panelsamtal arrangeras den 3 juni där fokus kommer 
vara klimatet och klimatflyktingar.  

MÄN 
Beredning pågår för ny styrelse och föreningens valberedning vill gärna ha 
tips på kandidater. Under våren har föreningen haft en namninsamlings-
kampanj för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och specifikt det som 
lyftes massmedialt om att fem män mördade kvinnor inom loppet av tre 
veckor under våren. Namninsamlingen lämnades över till statsråden Mikael 
Damberg (S), inrikesminister, Märta Stenevi (MP), jämställdhets- och 
bostadsminister och Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister, 
vid ett rundabordssamtal om mäns våld mot kvinnor. 
 
RSFU Göteborg  
Föreningen har fått en ny verksamhetschef och kommer om två veckor att 
hålla kongress. Föreningen medarrangerar ”Barnvagnsmarschen” sista helgen 
i maj, vilken syftar till att uppmärksamma mödradödlighet.  
 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Väst 
Genom pågående pandemin har föreningen ställt om till digital verksamhet 
och som en följd av detta sker också en intern omorganisation. Arbete sker 
också för att få in fler unga människor i föreningen, då flera av de engagerade 
blir äldre. Regionala konferenser planeras att genomföras under hösten, men 
det är fortfarande inte klart om dessa blir fysiska eller digitala.  

https://www.imsweden.org/app/uploads/2021/05/rapport_rasism-i-arbetslivet_maj2021.pdf
https://www.imsweden.org/app/uploads/2021/05/rapport_rasism-i-arbetslivet_maj2021.pdf
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Svenska Röda Korset  
Riksstämma kommer att ske under hela sista veckan i maj och den sker 
digitalt. I dialog med VGR håller föreningen på att formatera ett nytt idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) som kommer att sträcka sig till och med år 2026. 
Svenska Röda Korset har också publicerat årsbok i internationell humanitär 
rätt 2020, vilken finns att ta del av via följande länk: svenska-roda-

korset_arsbok-internationell-humanitar-ratt_2020.pdf 

 

  
9 Övriga frågor  

 
Inga övriga frågor behandlades. 
 

10 Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredning 
mänskliga rättigheter via presidiet? 
 
Inga frågor från dagens möte lyftes vidare till beredningen för mänskliga 
rättigheter via presidiet.  
 

11 Frågor till framtida samrådsmöten? 
 

• Vem tar stafettpinnen till nästa fördjupning?  
Förslagsvis Göteborgs Kyrkliga Stadsmission på tema ”Rättigheter för 
människor som lever i hemlöshet”. Emma pratar vidare med 
föreningen om upplägg.  
 

• Övriga inspel till framtida samrådsmöten?  
Samrådets föreningar är när som helst välkomna att höra av sig till 
Emma med tankar och förslag på frågor till framtida samrådsmöten. 
 
Som lyftes under den information som på dagens möte har getts om 
VGRs mål för social hållbarhet 2030, kommer dialog om 
genomförandet av målen fortsätta under hösten. VGRs 
kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) deltar gärna på 
något av höstens möten för att prata om VGRs arbete mot våld i nära 
relationer (delmål 3.2 i målen för social hållbarhet 2030) om samrådet 
önskar det. Samrådet ser positivt på att ha detta område som en 
punkt på kommande möte och Emma diskuterar därmed vidare med 
VKV.   
 

• Tvärsamråd 29/9 – ”Demokratin 100 år, för vem?” 
I år är det 100 år sedan kvinnor och män fick rösta i val till riksdagen, 
vilket uppmärksammas på olika sätt i landet. Bland annat kommer ett 
mobilt kunskapscenter, Demokratistugan, att finnas fysiskt och 
digitalt på olika platser. Den 29/9 invigs demokratistugan i Göteborg 
och planeras vara en del av beredningen för mänskliga rättigheters 
tvärsamråd. Program med information om anmälan kommer till 
samråden inom kort.  

https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/krigets-lagar/svenska-roda-korset_arsbok-internationell-humanitar-ratt_2020.pdf
https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/krigets-lagar/svenska-roda-korset_arsbok-internationell-humanitar-ratt_2020.pdf
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12 Utcheckning, reflektion över dagens möte  
 
Den här punkten utgick från dagens möte på grund av tidsbrist. Reflektioner 
om dagens möte kan istället sändas till Emma.   
 
Mötets ordförande förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagarna för 
deras engagemang.  
 

 

Nästkommande möten: 
 
2021-09-15, samråd mänskliga rättigheter, kl. 13.00-16.00 
 
2021-09-29, tvärsamråd, kl. 10:00 – 16:00 
 
2021-11-17, samråd mänskliga rättigheter, kl. 13.00-16.00 
 

 
 

 

Beredning för mänskliga rättigheter 

 

Antecknat av,  

Emma Broberg  

Avdelning social hållbarhet  

emma.broberg@vgregion.se 

0768-091954 

 

  

  

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Boards/Details/217559
mailto:emma.broberg@vgregion.se

