
 

 
 

Mötesanteckningar samråd 
mänskliga rättigheter 
 

Mötesdatum: 2022-05-04 

Tid:  Klockan 13.00 – 16.00  

Plats:   Digitalt i teams via länk. 

 

Deltagande organisationer 
Antidiskrimineringsbyrån Väst 
Amnesty International 
Individuell Människohjälp  
MÄN 
RFSU Göteborg  
 
Förhindrade organisationer: 
Integrationsforum mot rasism/Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal 
Göteborgs FN-förening 
Göteborgs Interreligiösa Råd 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa Region Väst 
Svenska Röda Korset  
 

Övriga deltagare 
Louise Åsenfors (S), beredningen för mänskliga rättigheter 
Ulla-Britt Hagström (L), beredningen för mänskliga rättigheter 
Madelaine Seidlitz, senior juridisk rådgivare och sakkunnig flykting, migration, folkrätt, 
Amnesty International Sverige (punkt 4) 
Salam Kaskas, regionutvecklare, Livsvillkor, migration och hälsa samt VGRs särskilda 
organisation Ukraina, Västra Götalandsregionen (punkt 4)  
Caroline Oskarsson, regionutvecklare, Livsvillkor, migration och hälsa samt VGRs särskilda 
organisation Ukraina, Västra Götalandsregionen (punkt 4)  
Emma Broberg, regionutvecklare, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen 
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1 Incheckning och presentationsrunda 
Mötets ordförande Louise Åsenfors hälsade alla välkomna och förklarade dagens 
samrådsmöte öppnat. Vi gick en runda där samtliga deltagare fick presentera sig och 
checka in kring nuläget.  
 

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

3 Föregående mötesanteckningar – Emma Broberg  
På samrådets föregående möte 10 mars utgjordes fördjupningen av tema 
människohandel och prostitution. Föreningarna Rosenlundsstödet och Real Stars 
besökte samrådet och berättade om sitt arbete på området.  
På föregående möte fokuserade vi också på den utvärdering om samrådens arbete 
2019-2021 som pågår. Fokusgruppsamtal skedde där samrådets deltagare delades in i 
två grupper, en för civilsamhället och en för förtroendevalda, under ledning av Rikard 
Eduards och Åsa Rydin Svenberg från VGR.  
 
Samrådet skickade två frågor vidare från föregående möte till beredningen för 
mänskliga rättigheter via presidiet:  

• Ger VGR stöd till kvinnojourer och ställer VGR i så fall krav på 
tillgänglighetsaspekter? 

Avdelning social hållbarhet har utrett frågan. VGR ger inget stöd till enskilda 
kvinnojourer, det är ett kommunalt uppdrag. Beredningen för folkhälsa och social 
hållbarhet har däremot gett ett organisationsstöd till Kvinnojourer i Väst, som är en 
samlingsorganisation för alla kvinnojourer i Västra Götaland. Samlingsorganisationen 
driver utbildningar för enskilda jourer eftersom många jourer är för små för att kunna 
genomföra utbildningar för sin personal och volontärer själva. Organisationsstödet 
gäller till och med år 2022. Kopplat till den här formen av organisationsstöd har VGR 
inte ställt krav på exempelvis tillgänglighet.  
 

• Kan VGR bidra till sysselsättning för Rosenlundsstödets målgrupp?  
Louise Åsenfors har tagit kontakt med VGRs servicedirektör och förvaltningen 
Regionservices HR-chef för att undersöka möjligheterna. Dialog har även förts med 
förvaltningens samordnare för mänskliga rättigheter. En bra dialog har startats, även 
om svaret från Regionservice är att en särskild rekryteringsväg för målgruppen inte 
kan startas. Det är svårt att göra en egen rutin för ett fåtal personer och utmaningar 
finns utifrån integritetsfrågor för målgruppen. Däremot har VGR satsningar för 
grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. I Rosenlundsstödets 
målgrupp kan det finnas individer som ingår i någon av dessa grupper och som 
därmed kan komma in via arbetsmarknadsåtgärder. I dialogen har Louise och Emma 
också föreslagit att dialog kan ske mellan Regionservice och Rosenlundsstödet kring 
hur information om ingångarna på arbetsmarknaden i VGR kan spridas till 
målgruppen.   
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Fördjupning: Kriget i Ukraina och mänskliga rättigheter 
 
Madelaine Seidlitz, senior juridisk rådgivare och sakkunnig i flykting, migration och 
folkrätt, Amnesty International Sverige, var inbjuden gäst till den här punkten på 
dagordningen. Fokus för Madelaines presentation var mänskliga rättigheter, 
internationell humanitär rätt och massflyktsdirektivet kopplat till kriget i Ukraina. 
 
Folkrätten och krigets lagar 
Krigsrätten är den del av folkrätten som reglerar villkoren för att inleda krig och de 
krigande parternas uppförande. I krigets lagar finns det ett förbud mot våld. Staterna 
ska söka fredliga vägar till att lösa konflikter. Två stycken undantag finns dock i FN-
stadgan om krigets lagar: Det ena är när en stat utsätts för ett väpnat angrepp. Det 
andra undantaget är då FNs säkerhetsråd beslutar att våld får användas. Krig är även 
brott mot andra folkrättsliga principer, till exempel förbudet att intervenera i en 
annan stats territorium. Krigsrätten fastställer att alla stater är likvärdiga och 
bestämmer över sitt eget territorium. Alla stater ska också avhålla sig från hot och att 
bruka våld.  
 
Den internationella humanitära rätten omfattar regler för hur krig får föras. Dessa 
finns sammanställda i de fyra Genèvekonventionerna. De fokuserar på hur man 
hanterar sårade och sjuka i landkrig, hur man hanterar sårade, sjuka och 
skeppsbrutna i sjökrig, hur man hanterar krigsfångar samt civilbefolkningen. 
 
Tre principer finns uttalade i den internationella humanitära rätten. Dessa tre 
principer går in i varandra och syftar till att undvika att civila skadas i krig:  

• Distinktionsprincipen – Ålägger de stridande parterna skyldighet att rikta anfall 
mot militära mål och inte mot civila mål. Man får inte orsaka onödigt lidande, 
långvariga skador eller skador på miljön. 

• Proportionalitetsprincipen - Anfallet och den militära vinsten måste stå i 
proportion i de civila förlusterna.  

• Försiktighetsprincipen – Ålägger de stridande att iaktta alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att undvika skador på civila och civila objekt. Bland 
annat ska allt som är praktiskt möjligt göras för att kontrollera att anfall endast 
riktas mot militära mål. Alla stridande parter ska anta allt som står i ens makt 
för att vara försiktiga.  

 
I alla krig är det civilbefolkningen som drabbas hårdast och i Ukraina sker det dagligen 
brott mot den internationella humanitära rätten. Amnesty International finns på plats 
i Ukraina, bland annat genom ett crisis lab för att samla in underlag och kunna 
rapportera om de krigsbrott som sker. Granskning sker av bilder, filmer med mera. 
Amnesty International kan konstatera att attacker sker urskiljningslöst, tillsammans 
med våldtäkter och tortyr, att civila tas som krigsfångar samt att attacker sker på 
sjukhus och civila objekt.  
 
Redan nu finns det internationella mekanismer på plats i Ukraina, bland annat den 
internationella brottsmålsdomstolen. Att dessa mekanismer redan finns på plats är 
väldigt positivt. Förundersökning om brott mot folkrätten är inledd. Upprättelse är en 
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faktor som är väldigt viktig för tilltron till folkrätten, genom upprättelse kan 
människor gå vidare och fortsätta med sina liv. 
  
UNHCR räknar med att över 5 miljoner människor har lämnat Ukraina och att det 
finns över 8 miljoner internflyktingar i landet. Det är grannländer till Ukraina som har 
tagit emot de flesta människor som flytt. Polen har gjort ett fantastiskt arbete med att 
få igång ett system för mottagandet. Det finns dock många exempel på rasism och 
diskriminering kopplat till om man är en ukrainsk flykting eller annan flykting.  
 
Massflyktsdirektivet 
Massflyktsdirektivet (egentligen direktivet om tillfälligt skydd) är ett direktiv som EU 
fattade beslut om för 20 år sedan. Det har aldrig satts i gång innan kriget i Ukraina. 
För att direktivet ska aktiveras måste det finnas en politisk enighet i EU om att det ska 
startas i gång. Den här politiska enigheten fanns till exempel inte under kriget i Syrien. 
 
Massflyktsdirektivet innebär att alla personer som varit bosatta i Ukraina innan 24 
februari 2022 eller som kommit till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare och har 
stannat i Sverige sedan de reste in, har rätt till ett tillfälligt skydd från 
Migrationsverket. Skyddet gäller till och med 4 mars 2023. Det kan förlängas till max 3 
år och det beror på utvecklingen av läget i Ukraina. I dagsläget har ca 35 600 
ukrainska medborgare registrerat sig i Sverige och ytterligare ca 4000 personer som 
kommit från Ukraina med annat medborgarskap.  
 
Enligt massflyktsdirektivet har individerna det berör rätt att arbeta och omfattas av 
LMA (Lagen om mottagande av asylsökande med flera). Skyddet ger rätt att få 
någonstans att bo samt rätt till vård som inte kan anstå. Barn har rätt till skolgång.  
Massflyktdirektivet ger också rätt till ett dagsbidrag. Summan har inte ändrats sedan 
1994, vilket innebär att det är i princip omöjligt att klara sig på enbart detta bidrag. 
Förhoppningen är att summan kommer höjas och att en ökning i dagsbidraget 
omfattar alla människor som kommer till Sverige. Vissa regioner och kommuner ger 
särskilda förmåner till personer som kommer från Ukraina. Amnesty International 
trycker på vikten av att alla människor som kommer till Sverige omfattas av den 
positiva hållning som råder gentemot människor från Ukraina. 
De människor som får skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till SFI 
(Svenska för invandrade) vilket inte underlättar möjligheten att komma in på 
arbetsmarknaden. Studieförbund och folkhögskolor erbjuder dock ”Svenska från dag 
1” som ett alternativ.  
 
Eftersom massflyktsdirektivet aldrig har aktiverats tidigare av EU uppstår frågor om 
dess innebörd löpande och alla aktörer lär sig parallellt med att man försöker tillämpa 
direktivet.  
 
Diskussion och reflektioner i helgrupp 
Tror man att majoriteten av de människor som kommit från Ukraina har registrerat 
sig?  
Bedömningen är att de flesta har registrerat sig, bland annat då det är en relativt lätt 
process att registrera sig. Men det har florerat en del rykten som kan ha hindrat 
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registreringen till exempel att man måste lämna ifrån sig sitt pass om man registrerar 
sig, vilket inte stämmer.  
Polismyndigheten har upprättat en särskild händelse för att bevaka att kvinnor och 
barn inte utnyttjas. Viktigt att man registrerar sig annars är det en risk att man bara 
försvinner och kan utnyttjas. Svenska Åklagarmyndigheten har också startat en 
utredning om krigsbrott och uppmanar till att man går till polisen om man har 
information.   
 
Hur förhåller sig FN till Ryssland som är ju medlem i organisationen?  
Inom FN-systemet har man på olika sätt uttalat sig i kriget och gentemot Ryssland. 
Men FN kan inte utesluta Ryssland ur organisationen.  
 
Finns det någon uppföljning på hur många människor som återinvandrar till Ukraina? 
Får man tillfälligt skydd och registrerar sig så ska man meddela om man flyttar 
tillbaka, men lite svårt att följa upp detta. 
 
Förhoppningen är att det öppna mottagandet av människor som kommer till Sverige 
från Ukraina kan smitta av sig till att gälla alla människor, att alla är lika mycket värda. 
Det positiva ställningstagandet till människor från Ukraina är fantastiskt och ska gälla 
alla människor som kommer till Sverige. Mänskliga rättigheter gäller för varje 
människa. 
 
Situationen för hbtqi-personer från Ukraina är utmanande, vilket bland annat RFSU 
har lyft.  
 
Samrådet tackade Madelaine för en mycket givande fördjupning.  
På Amnesty.se finns alla rapporter samlade som Amnesty har gjort sedan kriget 
startade. Följande länkar ger god information om bland annat massflyktsdirektivet: 
https://www.amnesty.se/aktuellt/eu-alla-som-flyr-ukraina-behover-tillfalligt-skydd/ 

https://www.amnesty.se/aktuellt/5-gyllene-regler-europeiska-lander-att-folja-nar-de-
tar-emot-manniskor-pa-flykt-fran-ukraina/ 

https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-
european-asylum-system/temporary-protection_en 

https://www.amnesty.se/aktuellt/polens-myndigheter-maste-agera-manniskor-pa-
flykt-fran-ukraina/ 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-
massflyktsdirektivet/Fragor-och-svar-om-massflyktsdirektivet.html 
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Fortsättning fördjupning Ukraina 
 
Efter en paus fortsatte mötets fördjupning av kriget i Ukraina med information om 
arbetet som sker på regional nivå. Salam Kaskas och Caroline Oskarsson, 
regionutvecklare vid Livsvillkor, migration och hälsa VGR berättade om VGRs särskilda 
organisation Ukraina och frågor kopplade till mänskliga rättigheter som uppstått. 

https://www.amnesty.se/aktuellt/eu-alla-som-flyr-ukraina-behover-tillfalligt-skydd/
https://www.amnesty.se/aktuellt/5-gyllene-regler-europeiska-lander-att-folja-nar-de-tar-emot-manniskor-pa-flykt-fran-ukraina/
https://www.amnesty.se/aktuellt/5-gyllene-regler-europeiska-lander-att-folja-nar-de-tar-emot-manniskor-pa-flykt-fran-ukraina/
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system/temporary-protection_en
https://www.amnesty.se/aktuellt/polens-myndigheter-maste-agera-manniskor-pa-flykt-fran-ukraina/
https://www.amnesty.se/aktuellt/polens-myndigheter-maste-agera-manniskor-pa-flykt-fran-ukraina/
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Fragor-och-svar-om-massflyktsdirektivet.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-enligt-massflyktsdirektivet/Fragor-och-svar-om-massflyktsdirektivet.html
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VGRs Livsvillkor, migration och hälsa (LMH) har sin bakgrund i flyktingmottagandet 
2015-2016. Det bidrag till behov av att samla kunskap och stärka VGRs verksamheter 
kopplat till migrationsfrågor. Behovet sammanställdes i ett uppdrag från 
regionstyrelsen som lades på avdelning social hållbarhet. Från 2022 sammanfattas 
uppdraget enligt följande: 

• bidra till att säkerställa att arbete och insatser som görs i VGR kommer 
personer med migrationsbakgrund till del.  

• på en strategisk nivå stödja VGRs ansvarsområden som rör livsvillkor och hälsa 
för personer med migrationsbakgrund.  

• stärka koncernkontorets ansvar att leda, samordna och utveckla koncernens 
arbete inom migrationsområdet med målet att skapa jämlika förutsättningar 
för migranters livsvillkor och hälsa. 

 
VGRs särskilda organisation Ukraina bedriver arbetet inom flera olika delar och i 
samverkan med bland annat det civila samhället. Fokus är på att bredda de strukturer 
som redan finns i organisationen.  
När det gäller exempelvis material är det inte så mycket nytt material som har tagits 
fram. Istället har fokus varit att översätta befintligt material till ukrainska och ryska. 
Materialet är öppet för spridning. 
 
Webbinarieserie är på gång för aktörer som möter målgruppen, till exempel om 
krisreaktioner för barn och vuxna. 
 
Mottagandet skedde först på Nils Ericsson Terminalen, men efterhand blev det tydligt 
att det behövdes andra former för att kunna säkra en värdigare mottagning. 
Välkomstnod öppnades i Nordstan och har varit i gång fram tills nu. På grund av att 
färre människor från Ukraina nu kommer till Sverige så kommer dock noden att 
pausas från och med 6 maj. Om ankomsterna ökar så kommer den att öppna igen.  
 
Den ideella föreningen Help Ukraine Gothenburg har gjort en kartläggning av 
målgruppen som ankommit, kopplat till utbildningsbakgrund och 
arbetslivserfarenhet. Två minimässor har genomförts för att matcha arbetssökande 
och arbetsgivare, främst med besökare från Ukraina men mässorna är öppna för alla 
med arbetstillstånd. Fler minimässor kommer att ske inom kort. Artikel om 
arbetsmässorna går att ta del av på följande länk: https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/aktuellt-ru/matchmaking-for-ukrainska-flyktingar-och-svenska-foretag/ 
 
Spaning utifrån jämlikhetsperspektiv:  
Utifrån ett jämlikhets- och människorättsperspektiv är situationen i Ukraina ett 
tillfälle att bredda initiativ för människor som kommer till Sverige som flyktingar. De 
initiativ som görs nu gentemot de människor som anländer till Sverige från Ukraina 
kan breddas och göras för övriga som befinner sig här med flyktingstatus.  
 
Diskussion och reflektioner i helgrupp: 
Givande att få information om VGRs arbete med flyktingmottagandet, det är ett 
väldigt bra och genomtänkt arbete som sker.  
 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/aktuellt-ru/matchmaking-for-ukrainska-flyktingar-och-svenska-foretag/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/aktuellt-ru/matchmaking-for-ukrainska-flyktingar-och-svenska-foretag/
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Mycket erfarenheter finns från flyktingmottagandet 2015-2016 att bygga vidare på. 
Stor vinning i det här och någonting som har effektiviserat arbetet.  
 
Samrådet tackade Salam och Caroline för en mycket givande fördjupning.  
 
Salams och Carolines power point-presentation bifogas mötesanteckningarna.  
I presentationen finns det länkar med som går att klicka vidare på.  
 

5 Information från beredning mänskliga rättigheters sammanträde 5 april samt 
information om kommande politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 
På sammanträdet 5 april behandlades bland annat återkoppling av förstudie avseende 
Öppet Västra Götaland, en samverkansplattform för social sammanhållning och stärkt 
kunskap och dialog över religions- och organisationsgränser. Vidare behandlades 
policy för ekonomiskt stöd till civila samhället 2022-2027, svar på initiativärende om 
användning av återstående medel för verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter 
2022, statusrapport Mål social hållbarhet 2030 samt en lägesbild av det pågående 
utvecklingsarbetet kring dialog barn och unga.  
Sammanträdet 5 april gästades av Göteborgs Kyrkliga Stadsmission som gav 
uppskattad fördjupning om rättigheter för människor som lever i hemlöshet, efter 
förslag från samråd mänskliga rättigheter.  
 
Protokoll och handlingar från 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/  
 
Regionfullmäktige beslutade den 12 april om ny politisk organisation för 
mandatperioden 2023-2026. Beredningen för mänskliga rättigheter kommer att 
finnas kvar under kommande mandatperiod. Arbete med reglementen som 
förtydligar uppdragen för nämnder och styrelser ska tas fram under sommaren.  
 

6 På gång och utmaningar för organisationerna? (runda med några 
minuter/organisation) 
 
Antidiskrimineringsbyrån Väst 
Föreningen har haft sitt årsmöte och där valdes Andreas Hernbo som ny ordförande. 
Antidiskrimineringsbyrån Väst har funnits i tio år, vilket föreningen kommer 
uppmärksamma.  
 
Individuell Människohjälp 
Föreningen är strategisk samarbetsorganisation till SIDA. Visst bistånd till föreningen 
kommer att dras in genom situationen i Ukraina, oklart i dagsläget i vilken omfattning.  
Föreningen delar kontorsplats med Sensus studieförbund. Sensus erbjuder svenska 
för asylsökande och för personer som omfattas av massflyktsdirektivet på flera håll i 
regionen (dock i olika arrangemangsformer). För kontakt som rör Göteborg nås 
information via följande 
länk:  https://www.facebook.com/TalaSvenskaIMGoteborg/posts/1780477362155803  
 
 

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/TalaSvenskaIMGoteborg/posts/1780477362155803
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RFSU Göteborg 
Arbetet rullar på. Folkhälsomyndigheten är den största finansiären av föreningens 
verksamhet och RFSU väntar nu besked om medel.  
 
MÄN  
Har precis haft årsmötet med val av ny styrelse. Nu startar process med att sätta in 
den nya styrelsen i arbetet. Har skrivit IOP med kommunen på den professionella 
sidan. Fokus framöver kommer vara fortsatt på hur den ideella delen kan utökas och 
hur fler kan engagera sig ideellt. 
 
Amnesty International 
Har lanserat valplattform inför valet i höst med kampanj om att mänskliga rättigheter 
inte är ett val utan löfte. Oavsett vem som sitter i regeringen i höst ska mänskliga 
rättigheter värnas. De delar som framförallt lyfts i kampanjen är bostad och trygghet, 
sexuellt våld, samers rättigheter och klimaträttvisa, jämlikhet och social rättvisa. 
Kommer träffa alla partierna nu och samla in namnunderskrifter från samtliga 
partiledare. Mer information om kampanjen finns på följande länk: Val 2022 - 
Amnesty Sverige 
De dokument som har läckt ut från USA:s högsta domstol om att häva abortgarantin 
genererar mycket arbete för föreningen internationellt. Amnesty har under en längre 
tid arbetat med frågan om sexuellt våld som orsak till psykisk ohälsa och här börjar nu 
effekter kunna ses.  
 
Göteborgs FN-förbund (via mail) 
Föreningen kommer tillsammans med Svenska Freds att arrangera en manifestation 
utanför ryska konsulatet i Göteborg den 7 maj kl. 14-15. Annelie Börjesson, 
ordförande för Svenska FN-förbundet kommer hålla tal om bland annat FNs roll i 
kriget. Under manifestationen kommer en blåsorkester finnas på plats och spela 
ukrainsk musik.  

 
7 Övriga frågor  

 
Tvärsamråd 10 maj 
Emma påminner om årets tvärsamråd som sker 10 maj och har tema ”Rätten till 
kultur och delaktighet för varje människa”. Anmälan i regionkalendern är stängd, men 
det går fortfarande att anmäla sig genom att maila till Emma.  
 

8 Är det några frågor från dagens möte som ska lyftas vidare till beredning mänskliga 
rättigheter via presidiet? 
 
Ingen konkret fråga lyftes vidare, men ett medskick om att vi alla behöver arbeta för 
att det positiva som kommer ukrainska medborgare till gagn, ska komma alla 
asylsökande till gagn. Mänskliga rättigheter är för varje människa och centralt att 
beredningen för mänskliga rättigheter bär med sig detta.  
 

 
 

 
 

https://www.amnesty.se/agerahub/inget-val/
https://www.amnesty.se/agerahub/inget-val/
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9 Frågor till framtida samrådsmöten? 
 

• Vem tar stafettpinnen till nästa fördjupning?  
- RFSU Göteborg berättar om sitt arbete och projektet ”SRHR genom 

deltagandemetoder” 
• Övriga inspel till framtida samrådsmöten?  

- Kraftsamling fullföljda studier 
- Färdplanen för samråd mänskliga rättigheter – återkoppling av dess delar  
- Temat för årets MR-dagar är ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”, 

kan vi fokusera på det här temat på kommande samrådsmöte?  
 

10 Utcheckning och reflektion över dagens möte  
 
Synpunkter som lyftes i utcheckningsrundan var:  
 
Bra och givande fördjupning.  
 
Bra kombination av Amnestys dragning om läget i Ukraina och vad som sedan görs på 
regional nivå.  
 
Lite tråkigt att fler inte deltog på mötet, många hade behövt ta del av samtalet. 
 
Bra att titta tillbaka på färdplanen under nästa möte för att påminna oss om arbetet 
och hur vi har tagit omhand den.  
 
Ett förslag kan vara att bjuda in representant från den professionella delen av MÄN 
som kan informera om det normativa arbetet som föreningen gör i skolorna. Även 
RFSU bedriver arbete i skolorna. Förslagsvis kan det här kopplas till en framtida 
fördjupning om kraftsamling fullföljda studier. 
 
Bra att det här mötet hade EN större fördjupning, viktigt att hinna prata klart om 
frågorna.  
 
Hur vi kan arbeta för att mänskliga rättigheter gäller alla människor och alla som 
kommer till Sverige är en viktig sak som tas med från dagens möte. Viktigt att 
fortsätta arbeta i våra olika kanaler för att det positiva mottagandet av människor 
som kommer från Ukraina också ska gälla alla människor som kommer till Sverige.   
 
Mötets ordförande förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagarna för deras 
engagemang. 
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Nästkommande möten: 
2022-05-10, tvärsamråd, Hotel Riverton Göteborg, kl. 10.00-16.00 
 
2022-09-21, samråd mänskliga rättigheter, kl. 13.00-16.00  
 
2022-11-08, 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

