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Ärende 
Begäran om utlåtande; Nationell rapport - den fjärde universella periodiska granskningen 
(UPR) 
 

Inledning 

Den universella periodiska granskningen (Universal Periodic Review, UPR) 
är en mekanism för inbördes granskning som inrättats i samband med FN:s 
råd för mänskliga rättigheter. Med hjälp av den granskar rådet med cirka 
fyra års mellanrum läget för de mänskliga rättigheterna i alla FN:s medlems-
stater. Finlands fjärde granskning är i november 2022. Med tanke på gransk-
ningen ska Finland utarbeta en kortfattad rapport om sina nationella åtgär-
der för de mänskliga rättigheterna och om hur genomförandet av rekom-
mendationerna under den föregående granskningsomgången har lyckats. 

Begäran om utlåtande 

Utrikesministeriet begär ert utlåtande om 

1. hur genomförandet av rekommendationerna från den föregående 
UPR-granskningen har lyckats och vilka åtgärder som det vore bra 
att ta upp i rapporten; och 

2. vilka allmännare teman med anknytning till de mänskliga rättighet-
erna som Finland har lyckats med eller som behöver ytterligare upp-
märksamhet. 

Ni kan också kommentera rapportutkastet om ni vill. 

Beakta i svaren att det är fråga om internationell kollegial bedömning: i vilka 
frågor främjar det internationella stödet särskilt arbetet med de mänskliga 
rättigheterna i Finland och vilka åtgärder kan Finland vidta som kan fungera 
som en bra modell för andra stater. Vänligen beakta att rapporten kan vara 
högst 10 700 ord. 

När det gäller den första frågan har utrikesministeriet redan efterfrågat myn-
digheternas synpunkter. Dessa har sammanställts i den bifogade tabellen 
(på engelska, sammandrag på svenska), som man kan använda som grund 
för reflexioner.  
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När det gäller den andra frågan kan man, om man så önskar, se Finlands 
nationella rapporter om den tredje (avsnitt IV) och andra granskningsom-
gången (avsnitt V) (på engelska på FN:s webbplats). 

Tidsplan och svarsanvisningar 

Vänligen lämna utlåtandet senast den 7 juni 2022. 

Vänligen lämna utlåtandet via tjänsten Utlåtande.fi (registrering behövs) el-
ler sänd yttrandena elektroniskt till kirjaamo.um@formin.fi och tuo-
mas.kaivola@formin.fi (vänligen hänvisa till ärendenumren D6L56D3-22 
och UM005:00/2022). 

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på webbplatsen. 

 

Diskussionsmöte  

30.5.2022, kl. 10.30–12.30, webbevenemang 

Utöver remissbehandlingen ordnar utrikesministeriet ett diskussionsmöte 
om rapportutkastet. Diskussionsmötet öppnas av utrikesminister Haavisto. 

Vid diskussionsmötet diskuteras de frågor som är i begäran om utlåtande. 

Anmälningar senast 26.5.2022: 
https://www.lyyti.in/UPR_2022_kuulemistilaisuus_5542/se 

 

 

Mer information ges av lagstiftningssekreterare Tuomas Kaivola, enheten 
för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden (för-
nanm.efternamn@formin.fi, tel. 029 535 0887). 

 

                   
Enhetschef   Krista Oinonen 
 

                     
Lagstiftningssekreterare  Tuomas Kaivola 

 
 
Bilagor  
1. Rapportutkastet (på engelska) 
2. Tabell över genomförandet av rekommendationerna i den tredje UPR-granskningen 
(på engelska med kort sammanfattning på svenska) 
 
 
Sändlista (på svenska): Ålands landskapsregering, Svenska Finlands Folkting, Åbo Akademin 
Institutet för mänskliga rättigheter, SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder 

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/fi-index
https://www.lyyti.in/UPR_2022_kuulemistilaisuus_5542/se

